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 مستخلص البحث 

م . التجديد يف تنمية أموال الزكاة ودورها يف 2018حممد أبو االسعاد الطيب حسن 
احلد من ظاهرة الفقر ) دراسة حتليله آلراء الدكتور يوسف القرضاوي (، رسالة 
ماجستري، قسم االقتصاد اإلسالمي، كلية الدراسات العليا، جامعة موالان مالك ابراهيم 

 ماالنج. املشرف : د. حممد طريق الدين، د. توتيك محيدة . اإلسالمية 

 التجديد، التنمية، دور الزكاة، احلد، الفقر .الكلمات املفتاحية : 

املشاركة البحثية يف إظهار بدائل والذي  دفع الباحث للكتابة يف هذا املوضوع هو      
خمتلف جوانب التنمية  إظهار دور الزكاة يف، و ل جديدة للتخفيف من ظاهرة الفقر وحلو 

إثراء البحث ، و فاقمها يف اجملتمعات االسالمية انتشار ظاهرة الفقر وت، كما أن االقتصادية 
العلمي يف جمال االقتصاد االسالمي التنموي، وعرض اجلانب العلمي لتحقيق التكامل بني 

من الدول النامية رغم من أن كثريا فوأما مشكلة البحث  اجلانب النظري واجلانب التطبيقي .
قد حققت معدالت منو اقتصادي مرتفعة إال أن النصيب النسيب من هذا الدخل لطبقة 

إظهار ، و اظهار أصل التجديدهو  أما أهداف البحث. الفقراء فيها كان يف تناقص مستمر
واظهار الطريقة اليت اعتمد عليها الدكتور ، مدى فاعلية اموال الزكاة يف التنمية االقتصادية
على املنهج االستقرائي  الباحثكما اعتمد يوسف القرضاوي للحد من ظاهرة الفقر .

واملنهج التحليلي وفيه تكون مناقشة منطقية ربطا بني األدلة املرتبطة مبحور الدراسة وبني 
. وبعد مجع البياانت وربط األدلة والدراسة املتأنية ملوضوع  موضوع الذي اختاره الباحث

 وأن تطبيق. 2، التجديد مشروع يف الدين.1 لعدة نتائج وهي :حث البحث توصل البا
استثمار .جواز 3، بطريقة صحيحة يؤدي إىل االستقرار والنمو الذي يؤدي اىل التنمية الزكاة

أموال الزكاة لصاحل الفقراء ملا هلا من دور اجيايب على مستوى الفقراء حبيث جيعلهم أفراد مزكني 
 املستحقني . بعدما كانوا من املصارف
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الفصل األول 
( االطار العام والدراسات السابقة ) 

خلفية البحث :أ.
لقد عرفت احلضارة اإلسالمية مبجاالت األعمال اخلريية واالنفاق يف سبيل 

مؤسسة اهللا، فاإلسالم أوجد العديد من املؤسسات اخلريية، ومن هذه املؤسسات 
عترب من أهم هذه املؤسسات اخلرييةتيتالالزكاة

ومن هذا املنطلق تأيت أمهية الزكاة، فهي فضال عن أمهيتها كشعرية دينية، تعد أداة 

تساهم يف جمال االستثمار والتنمية . 
كن أصيل من أركان اإلسالم استهدفت مجلة ر يأن الزكاة هال أحد جيادل يف

علمنا منها البعض وال زال من األغراض وتضمنت عددًا من احلكم و املعاين
كل حلظة وعلى مر السنني يالكثري حيتاج اىل التقصي والبحث الدقيق . فف

يتأكد صالح اإلسالم  لكل زمان ومكان وأنه من عند عليم حكيم خبري بصري 
وال األغنياء بنسب حمددة وتعطى لفقراء املسلمني الذين تؤخذ من أمفهي .

{ِإنََّما الصََّدقَاُت حدد اهللا أصنافهم يف كتابه الكرمي، حيث قال اهللا تعاىل 
َها َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهْم َوِفي الرِّقَاِب َواْلَغارِِميَن  لِْلُفَقَراء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَليـْ

1ِل الّلِه َواْبِن السَِّبيِل َفرِيَضًة مَِّن الّلِه َوالّلُه َعِليٌم َحِكيٌم}.َوِفي َسِبي

.60سورة التوبة : -1
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فيه طبقات متفاوتة ومتصارعة، ولو فكر األغنياء يف اقتطاع نسبه للفقراء من 

كما أن الزكاة تسهم يف حتريك األموال وانتقاهلا وتدويرها بني الناس وتسهم 
عة تصريف يف زيادة الطلب على املنتجات، وهذا ما يشكل عامًال مهًما يف سر 

هذه املنتجات الصناعية واالستهالكية وحتريك األسواق ومعاجلة الركود 
االقتصادي وزيادة االستثمار يف االقتصاد بدالً من تراكم الثروات بأيدي فئة قليلة 
من األفراد، وهذا ما سوف حيقِّق عدالة اجتماعية ويساعد على تدين اجلرمية 

ذه املشكالت بسبب الفقر واحلاجة، وألن واملشكالت االجتماعية، ألنَّ أكثر ه
منع الزكاة يؤدي إىل خلق مشكالت اقتصادية واجتماعية مثل السرقة والتسّول 

واجلرمية. 

تقوم أساسا على التنمية ، وتعد الزكاة من األدوات الزكاةنظامإن فكرة
ال األساسية  لتنمية املال وإعمار األرض، ذلك ألن رب املال أمام خيارين،

ثالث هلما : إما أن يستثمر ماله وخيرج الزكاة من أرباحه، أو حيتفظ به فتأكله 
َأَال َمْن :  الزكاة بنسبة ثابته كل عام .وهلذا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

2َوِيلَ يَِتيًما َلُه َماٌل فـَْلَيتَِّجْر ِفيِه، َوالَ يـَتـْرُْكُه َحىتَّ تَْأُكَلُه الصََّدَقُة.

كما أن الزكاة تعمل على إعادة وعدالة التوزيع يف صاحل الطبقات الفقرية، مما 
يساعد على زيادة اشرتاكهم يف االنتاج من ناحية، وزيادة إنفاقهم االستهالكي 
من ناحية أخرى . ومن مث يساهم يف زيادة الطلب الفعال واالنتعاش 

. االقتصادي

، 641أخرجه الرتمذي يف سننه، كتاب الزكاة، باب ما جاء يف زكاة مال اليتيم، رقم احلديث:  - 2
.23، ص2ج
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يف حتقيق التنمية الشاملة للمجتمع، لزكاةتلعبه مؤسسة اويف ظل الدور الذي 
وبعد التأكيد على األخذ بأهداف التنمية املستدامة يف الكثري من اخلطط 

مع ازدياد حركة االقتصاد سيفيد الزكاةالتنموية للبلدان النامية، تبدوا أمهية أموال 
اة ، ولقد طبقة بعض الدول أحكام الزكاألمة اإلسالمية يف حاضرها ومستقبلها 

بقوة القانون. وعلى سبيل املثال ( اململكة العربية السعودية ) تعترب من أول 
يقول : 3الدول اإلسالمية اليت بدأت بتطبيق أحكام الزكاة بقوة القانون .

لقصور والنقص الحتذائه، واالقناع منوذج عملي، يصلح بعد تالفيه جلوانب ا
4بقابلية الزكاة للتطبيق يف عصرنا .

من أهم املؤسسات االقتصادية و االجتماعية تعترب مؤسسة الزكاة كما 
اليت سامهت على مر العصور و األقطار يف بناء احلضارة اإلنسانية و االجتماعية 
و مستقلة للضمان االجتماعي 
ميكن وضعها من الناحية االقتصادية يف خانة االقتصاد االجتماعي، أو اعتبارها 

نظام للضمان االجتماعي مستقل متام االستقالل عن الدولة. 
ففي الكويت هناك عملية تنمية وتطوير كبرية تشهدها مؤسسات الزكاة 

عترب جتربة الكويت يف جمال تطوير يرافقها حتفيز واهتمام من احلكومة، وت
مؤسسات مجع وتوزيع الزكاة إحدى التجارب املهمة وامللهمة يف العامل 

تبين سياسات واسرتاتيجيات بدأت احلكومة يف1981اإلسالمي، فمنذ سنة 
جديدة يف جمال الزكاة كان هلا آثار إجيابية كبرية يف الكويت وخارجها، وأسست 

د. ناصر بن زيد بن ناصر بن داود، مركز الدراسات القضائية التخصصي، جمموعة األنظمة - 3
7  ،(http://www.cojss.com .

.331، ص2010ختام عارف حسن عماوي، دور الزكاة يف التنمية االقتصادية، -4
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ي مع هذه املؤسسات كوحدة أساسية يف مكافحة الفقر ملرحلة جديدة يف التعاط
وحتسني ظروف الطبقات الوسطى من خالل الدعم املايل املقدم من هذه 

5املؤسسات.

تأثري كبري سواء على  نظام امللكية أو نظام اإلنتاج ملؤسسة الزكاةو قد كان 
أو نظام التوزيع. و قد توسعت بفضله اخلدمات االجتماعية لتصل إىل مئات  
من اخلدمات، و لتنتقل من احلاجيات األساسية إىل حاجيات دقيقة تنم عن 

ن ، كما أن الزكاة تعترب الرك
الوحيد القابل للتوسع واالجتهاد، وهذا ما حصل بني العلماء والفقهاء وأئمة 
املذاهب، وأخذ شأنه الكبري يف الوقت الراهن بعد تنوع األموال، وتوسع الثروات 
واضطراب شؤون املسلمني، وتعطل أو توقف تطبيق الزكاة كليا أو جزئيا يف بعض 

علماء األمة وجمتهديها لتتبع املستجدات البلدان، مما فتح األبواب الواسعة أمام 
الفقهية املعاصرة يف  الزكاة، وأدىل الكثريون بدلوهم يف ذلك وعقدت الندوات 
واملؤمترات واللقاءات واحلوارات عن الزكاة يف خمتلف دول العامل، وقلما خيلو مؤمتر 
أو ندوة عن االقتصاد االسالمي دون أن يتعرض مباشرة إىل موضوع الزكاة، 
باإلضافة إىل الندوات واملؤمترات اخلاصة بالزكاة أو بقضايا الزكاة املعاصرة واألمور 

املستجدة فيها نظريا وعلميا .
يف حتقيق التنمية الشاملة للمجتمع نظام الزكاةويف ظل الدور الذي يلعبه 

(لتخفيف من ظاهرة ، هو حدوث حتسن يف توزيع الدخل لصاحل الطبقة الفقرية 
فقد لوحظ يف فرتة اخلمسينيات و الستينيات من هذا القرن أنه بالرغم ، فقر)ال

من الدول النامية قد حققت معدالت منو اقتصادي مرتفعة إال أن امن أن كثري 

-8-13حممد حممود، مؤسسات الزكاة ودورها التنموي ( الكويت وماليزيا منوذجا ) ، اإلمام- 5
2017 .https://islamonline.net.
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النصيب النسيب من هذا الدخل لطبقة الفقراء فيها كان يف تناقص مستمر، وهذا 
لة الفقراء كانت تزداد بؤسا، يعين أنه بالرغم من حدوث منو اقتصادي إال أن حا

وقد أثار هذا األمر شكوك االقتصاديني يف مدى جدوى اجلهود اليت تبذهلا هذه 
الدول يف جمال النمو، بالنسبة للطبقة العريضة من السكان، ولذا أصبح شرطا من 
شروط التنمية أن يصاحب النمو االقتصادي حتسن يف توزيع الدخل لصاحب 

6الطبقة الفقرية.

ولذلك كان وال بد من اقرتاح للحد من هذه الظاهرة، ووجدت أن دور 
ألن هناك عالقة قوية بني الزكاة الزكاة

والفقر، فالفقراء واملساكني هم أول من تصرف الزكاة، حىت النيب صلى اهللا علبه 
هذا املصرف، ألنه املقصود أوال، كأمره ملعاذ وسلم مل يذكر يف بعض املواقف إال

وكما ذهب 7وقد بعثه إىل اليمن أن يأخذها من اغنيائهم ويردها يف فقرائهم.–
البد من تفعيل و كان أبو حنيفة وأصحابه إىل أن الزكاة ال تصرف إال لفقري .  ف

ظاهرة باعتباره وسيلة فعالة خللق مساوات بني األفراد ولتخفيف منالزكاةدور 
الدوافع واسباب اختياري لهذا الموضوع على الفقر وعلى هذا األساس كانت 

النحو التالي :
املشاركة البحثية يف إظهار بدائل وحلول جديدة للتخفيف من ظاهرة الفقر .. 1
يف خمتلف جوانب التنمية االقتصادية .الزكاةإظهار دور .2
.معات االسالمية .3

عبد الوهاب عبد اهللا املعمري، دراسة يف قانون بنك األمل للتمويل األصغر يف اجلمهورية  اليمنية، - 6
.8اليمن، ص–لوم والتكنولوجيا جامعة الع

لبنان، –بريوت –يوسف القرضاوي، مشكلة الفقر وكيف عاجلها اإلسالم، مؤسسة الرسالة -7
. 65م . ص 1985- هـ 1406طبعة جديدة (
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إثراء البحث العلمي يف جمال االقتصاد االسالمي التنموي، وعرض اجلانب .4
العلمي لتحقيق التكامل بني اجلانب النظري واجلانب التطبيقي .

ولقد خصصت هذا البحث بدراسة أقوال الدكتور يوسف القرضاوي اليت 

جلهوده العلميَّة املتصلة لربط الفقه اإلسالمي بالواقع العملي للمسلمني؛ خاصًة 
العرض، وحسن املنهج، ودقة ، الذي يتميَّز بشمول”فقه الزكاة“يف كتابه 

العبارة، وحتديد املصطلح، وحتليل املعلومات، وترجيح األقوال، مع توثيق جيد هلا 
عىن الدكتور القرضاوي منذ مدة غري قليلة باجلانب ، كما من مصادرها املختلفة

، فكانت لديه االقتصادي يف اإلسالم من الناحية النظرية ومن الناحية التطبيقية
ز صيته من بني العلماء ن الالعديد م

املعاصرين جلهوده اليت بذهلا يف االقتصاد اإلسالمي .
، ) بامتياز مع مرتبة الشرف األوىلحصل على (الدكتوراه1973يف سنة و 

وكانت له العديد من وموضوعها : " الزكاة وأثرها يف حل املشاكل االجتماعية" .
ت يف جمال التنمية االقتصادية عامة ويف الزكاة خاصة ومن هذه الكتب : املؤلفا
. كتاب مشكلة الفقر وكيف عاجلها اإلسالم
. كتاب لكي تنجح مؤسسة الزكاة يف التطبيق املعاصر
. كتاب الفقه اإلسالمي بني األصالة والتجديد
 . 8كتاب فقه الزكاة

أعضاء ملتقى أهل احلديث، املعجم اجلامع يف تراجم العلماء وطلبة العلم املعاصرين، أعده -8
للشاملة: أسامة بن الزهراء عضو يف ملتقى أهل احلديث . 

http://www.ahlalhdeeth.com.
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الزكاةمنتدى عقدت العديد من املؤمترات خبصوص أموال الزكاة، فعقد كما
والذي يركز على تعزيز دور الزكاة كأداة ،املؤمتر الدويل اخلامس للزكاةالعاملي
. 2017مارس 16إىل 15للقضاء على الفقر يف جاكرتا يف الفرتة من عاملية

وقد استضاف هذا املؤمتر منتدى الزكاة العاملي بالت
، ومجهورية إندونيسيا (بازناس). ويف الوقت الراهن، ميثل أعضاء منتدى الزكاة 

بلدا هي: إندونيسيا وماليزيا 21العاملي ممثلني عن مؤسسات الزكاة واخلرباء من 
وبروين دار السالم وسنغافورة واهلند وبنغالديش والسعودية واألردن والكويت 

كيا والبوسنة واهلرسك واململكة املتحدة ومصر واملغرب وأوغندا والسودان وقطر وتر 
.ونيجرييا وجنوب أفريقيا وفيتنام والواليات املتحدة األمريكي
وقد توصل املؤمتر لعدة نتائج وتوصيات أذكر بعضا منها : 

1-
مثل إمكانيات استخدام صندوق الزكاة إلنشاء مؤسسة الزكاة، :ملسألة الزكويةبا

.مؤسسة الزكاة العاملية، مؤسسة الرفاهية اإلسالمية العاملية
وافق املشاركون على القيام بعمل ملموس لتحسني الرفاه العاملي من خالل تعزيز -2

دور الزكاة يف ختفيف وطأة الفقر يف كل بلد.
كون على تكثيف تعزيز التعاون الزكوي على الصعيد العاملي من أجل وافق املشار -3

حتقيق أقصى استفادة ممكنة من الزكاة، فضال عن التعجيل بتحقيق أهداف 
التخفيف من وطأة الفقر يف أشكال الربط الشبكي، والتعلم، وتقاسم األفكار 

.وتبادل األفكار

فمن طبيعة عنوان البحث أنه حيتاج العقبات التي واجهت الباحث :
باعتبار هذا املوضوع من املواضيع اليت طرقت حديثا، وخاصة ملراجع حديثة 
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املصادر املتعلقة بالعمل املؤسسي للزكاة يف الدول اإلسالمية. وموضوع تنمية 
أموال الزكاة يف مشاريع استثمارية . 

أسئلة البحث :ب.

ابة على األسئلة التالية :تمحورت هذه الدراسة لإلج

ما هي أصول التجديد يف فكر االقتصاد االسالمي عند السؤال األول :
الدكتور يوسف القرضاوي ؟

القرضاوي يف تنمية أموال : كيف كان رأي الدكتور يوسفالسؤال الثاني 
؟الزكاة

الدكتور يوسف هاعتمدأو املنهج الذيماهي الطريقة : السؤال الثالث
القرضاوي للحد من ظاهرة الفقر ؟

.ي صورة متكاملة عن هذه الدراسةوال شك أن اإلجابة عن هذه األسئلة، ستعط

أهداف البحث :ج.

التخفيف من فيالزكاةتهدف هذه الدراسة لمعرفة مدى مساهمة أموال 
ظاهرة الفقر وذلك من خالل :

التجديد يف الفكر االقتصاد االسالمي يف كتابات الدكتور يوسف أصلاظهار .1
القرضاوي .
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إلظهار مدى فاعلية اموال الزكاة يف التنمية االقتصادية عند رأي الدكتور يوسف .2
القرضاوي . 

لتبني واظهار الطريقة اليت اعتمد عليها الدكتور يوسف القرضاوي للحد من .3
ظاهرة الفقر .

فوائد البحث :د.

صبح جهة متويلية تاالستغالل األمثل ميكن أن ايف حالة استغالهلالزكاةإن .1
ذه بتوجيهها حنو مشاريع تنموية ماحنة 

واستثمارية .
يف اجلانب االجتماعي الزكويةأمهية الدور الذي تقوم به املؤسسات .2

واالقتصادي، يف وقت انعدمت أو قلت فيه احللول االقتصادية للحد من مشكلة 
الفقر .

كنظام متويلي يشجع على املبادرات الفردية ويفعل دور الزكاةإبراز دور .3
فف على الدولة أعباء كثرية .خياملؤسسات األهلية التطوعية، و 

سة صناع القرار سواء على املستوى احمللي أو ميكن أن يستفيد من هذه الدرا.4
اإلقليمي، األمر الذي يسهل يف حل الكثري من اإلشكاليات االقتصادية للدولة .

حدود البحث :ه.

موضوع الزكاة واسع جدا وذو تفاصيل كثرية، وهذا واضح قدميا وحديثا، 
ولذلك جاءت هذه الدراسة لتقتصر على احلديث عن دور الزكاة وصلتها 
بالتنمية االقتصادية وحقيقة عالجها لظاهرة الفقر يف كتب الدكتور يوسف 

فقر القرضاوي اخلاصة مبوضوع البحث ككتاب فقه الزكاة وكتاب مشكلة ال
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وكيف عاجلها االسالم، كتاب لكي تنجح مؤسسة الزكاة يف التطبيق املعاصر، 
الفقه االسالمي بني األصالة والتجديد  . وعدم اخلوض يف التفاصيل اليت ال 

ختدم أثر الزكاة على اجلانب االقتصادي التنموي .    

الدراسات السابقة :و.
. 1988توزيعي للزكاة .عام : الدور اإلمنائي والاطروحة بعنوان-- 1

للباحثة أ.د . نعمت عبد اللطيف مشهور . التخرج من كلية االقتصاد والعلوم 
.1969مصر ، عام–جامعة القاهرة –قسم االقتصاد –السياسية 

ملخص األطروحة :
يعد االقتصاد اإلسالمي اقتصادا تنمويا باألساس يف أي جانب من جوانبه 
يرتبط بصورة ما بقضية التنمية االقتصادية، وينطبق ذلك على فريضة الزكاة، فهي 
من أهم وسائل االقتصاد اإلسالمي لتحقيقه التنمية الشاملة، أي اعمار مستمرا 

ومتوازنا .
أمينا هو سبيل اخلالص للمجتمع االسالمي إن تطبيق فريضة الزكاة تطبيقا

عيون يف هذا قة ويف أقل وقت ممكن وقد جيد الوضمن براثن التخلف بأمشل طري
التشريع طريقهم اىل اعتناق مبادئ هذا الدين الشامل الذي يقدم هلم احلل 

زمان، شا
يف احلاالت العادية واالستثنائية .
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: أثر كل من الزكاة والضريبة على التنمية االقتصادية . عام اطروحة بعنوان-2
. للباحثة : فاطمة حممد عبد احلافظ حسونة . كلية الدراسات العليا 2009

ح الوطنية، نابلس، فلسطني .جامعة النجا 
ملخص األطروحة :

أهم العبادات ذات الطابع املايل اخلالص، ومن هنا يأيت دورها املزدوج كعبادة 
إلنسانية من 
اختالل يف توزيع الثورة والدخل، وبيان تغيب  هذه األداة التمويلية املنتظمة وافرة 
احلصيلة اليت ال يوجد هلا مثيل يف أي من االقتصاديات الوضعية عن واقع 
املسلمني، وفعالية مسامهتها يف حل مجيع املشاكل االجتماعية واالقتصادية اليت 

منهما عن االخر، وبيان أثر كل من الزكاة والضريبة يف املسامهة يف حتقيق التنمية 

رسالة ماجستير بعنوان : –3
م .1990ادية، للباحث أمحد عيادات، سنة االقتص

ركزت الدراسة على التطبيقات املعاصرة للزكاة من خالل ملخص الرسالة : 
قوانني الزكاة يف عدد من الدول االسالمية اليت تطبق اجلمع االختياري أو 
االجباري جلمع الزكاة، ومنها االردن، الكويت، السعودية، الباكستان، السودان، 

بحرين، العراق، مع إجراء مقارنات بني الدول .  ليبيا، ال
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رسالة ماجستير بعنوان–4
. دراسة حالة يف 2015

مؤسسة الزكاة احلكومية فرع مدينة سيمارنغ، جاوى الوسطى، إندونيسيا .
رسالة :ملخص ال

مؤسسة الزكاة فرع مدينة سيمارنغ هي إحدى مؤسسات الزكاة اجليدة يف 
إندونيسيا. لذلك اختار الباحث هذا املكان ملعرفة مدى جودة مؤسسة الزكاة 
املوجودة يف مدينة سيمارنغ يف تغيري مقام مستِحّقي الزكاة إىل املزّكني. ويف هذا 

سنة 38سالمية وقانون الزكاة رقم البحث، استند الباحث على األحكام اإل
يف هذه املسألة. أّسس الباحث على هذين األساسني كي يكون البحث 1999

حمّددا واضحا إىل ما أراده الباحث حصوله يف حتليل تلك املسألة.
: ( االليات املؤسسية لعالج ظاهرة الفقر يف بعنوانرسالة ماجستير –5

، للباحث : املتوقعة لتطبيقها يف االقتصاد اجلزائري )االقتصاد اإلسالمي والنتائج 
.2011سنة ،لطيب وكي

ملخص الرسالة :
رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف االقتصاد اإلسالمي، فكان اعتماد 
الباحث يف منهج حبثه على املنهج االستقرائي واملنهج الوصفي التحليلي 

خاصة يف اجلانب التطبيقي، وهدفت الدراسة باإلضافة التباعه املنهج املقارن و 

املؤسسية لعالج ظاهرة الفقر، وتوصلت الدراسة لنتائج منها: أن االسالم عاجل 
ظاهرة الفقر حقيقتا ال ومها، عن طريق عدة سبل منها جباية الزكاة وأخذ 

حىت وصل عهد عمر بن عبد العزيز فاستغىن الناس عن الصدقة فال الصدقة،
جتد من يأخذها .
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أوجه الشبه واالختالف :
تتفق الدراسة احلالية مع بعض الدراسات يف اهلدف األساس منها وهو 

يف التنمية االقتصادية الشاملة، كما تتشابه هذه الدراسة يف الزكاةالتعرف دور 
كوسيلة لتحقيق هدفها.التحليلياختيار املنهج الوصفي 

أموال الزكاةوختتلف هذه الدراسة عن تلك الدراسات يف االهتمام عن دور 
عام يف ضوء كتابات الدكتور يوسف القرضاوي يف حل مشكلة الفقر بوجه 

فقه الزكاة وكتاب مشكلة الفقر وكيف عاجلها :ككتابالبحث  اخلاصة مبوضوع 
االسالم، كتاب لكي تنجح مؤسسة الزكاة يف التطبيق املعاصر، الفقه االسالمي 
بني األصالة والتجديد  ، كما ختتلف عن الدراسات السابقة يف الفرتة الزمنية اليت 

دراسة فقهية كانتتتم فيها هذه الدراسة فقد كانت أغلب الدراسات السابقة
.الزكاةعن 

جدول مقارنة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة

الدراسة الحاليةمضمون المصدراسم المصدرلرقما
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1
1

ـــــــدور  ـــــــوان : ال أطروحـــــــة بعن
، اإلنمــــائي والتــــوزيعي للزكــــاة

للباحثــــــة أ.د. نعمــــــت عبــــــد 
ــــــــف مشــــــــهور عــــــــام .اللطي

1988.

اعتمدت هذه الدراسة 
الـــــدور التنمـــــوي علـــــى 

للزكــــــــــــــــــــــاة بإظهــــــــــــــــــــــار 
النصــــــــــــوص الشــــــــــــرعية 

ـــــــــةواألحكـــــــــام  ،الفقهي
الــيت مــن خالهلــا تســىن 

الــــــــــــدور معرفــــــــــــة اهلــــــــــــ
.التنموي للزكاة

الباحــــــث لقـــــد تعمــــــق
يف اجلانـــــــب التنمـــــــوي 
للزكاة  وطريقة عالجه 
لظاهرة الفقر، كما أن 
الباحـــــــــــث مل يعتمـــــــــــد 
علـــى اجلانـــب الفقهـــي 
فقط، بل كان اعتمـاد 
علـــى اجلانـــب الفقهـــي

لتنميــــــــة واالقتصــــــــادي
.الزكاة موال أ

2
2

اطروحة بعنوان : أثر كل مـن 
الزكاة والضـريبة علـى التنميـة 
االقتصـــــــــــادية . للباحثـــــــــــة : 

عبــد الحــافظ فاطمــة محمــد
.2009عام .حسونة

اعتمـــــــــــــــــــد يف هـــــــــــــــــــذه 
الدراســـــة علـــــى اظهـــــار 

الضـــــريبة والزكـــــاة نظـــــام 
ل قـــــــد يســـــــاهم يف حـــــــ

مجيـــــــــــــــــــــع املشـــــــــــــــــــــاكل 
االجتماعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

.واالقتصادية

اعتمـــــــــد الباحـــــــــث يف 
دراسته على أن أمـوال 
الزكــاة قــد تكــون حــال 
للتخفيـــف مـــن ظـــاهرة 

ظــر الفقــر مــن وجهــة ن
يوســــــــــــــــف الــــــــــــــــدكتور
.القرضاوي

3
3

3

رسالة ماجستير بعنوان : الزكاة 
وتطبيقاتهــــا العمليــــة المعاصــــرة 
وآثارهـــا االقتصـــادية، للباحـــث 

م 1990أحمــد عيــادات، ســنة 
.

ـــــاول  هـــــذا الباحـــــث يف تن
قـــدميا البحـــث دور الزكـــاة 

وحـــــــديثا يف اقتصـــــــاديات 
الدولة االسالمية .

يف دراســته حــث اتنــاو الب
الزكــــاة تنميــــة أمــــوالدور 
هرة ظــاالتخفيــف مــنيف 

مبنظـــــــــــــــــور رأي الفقـــــــــــــــــر 
الــــــــــــــــــــــدكتور يوســــــــــــــــــــــف 

القرضاوي .
مل يعتمـــد الباحـــث يف اعتمـــــــــــد الباحـــــــــــث يف رســـــــالة ماجســـــــتير بعنـــــــوان: 4
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أســـاليب مؤسســـة الزكـــاة فـــي 4
رفاهية المجتمـع وآثارهـا فـي 
حياتهم االقتصـادية.  محمـد 

.2015فؤاد زمزمي . عام

جــودة مؤسســة دراسـته
يف الزكــــــــــاة املوجــــــــــودة

ــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــيمارنغ مدين
بإندونيســـــــيا، وكـــــــذلك  
اســــتند علــــى األحكــــام 
اإلســـــــــــــالمية وقـــــــــــــانون 

ســـــنة 38الزكـــــاة رقـــــم 
يف هـــــــــــــــــــــــــــــذه 1999
.املسألة

علـــــــى هـــــــذه الدراســـــــة 
األســـــــــــــاس القـــــــــــــانوين 
ملؤسســـــة الزكـــــاة ، بـــــل 
كانـــــــــت الدراســــــــــة يف 
األحكـــــــــــام الشــــــــــــرعية 
للزكـــــــــــاة، ودورهـــــــــــا يف 
اجلانــــــب االقصــــــادي، 
ومســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامهتها يف 
التخفيف مـن مشـكلة 

الفقر .  
5

5
دراســة للطيــب وكــي بعنــوان: 
ــــات المؤسســــية لعــــالج  االلي
ظـــاهرة الفقـــر فـــي االقتصـــاد 
اإلســالمي والنتــائج المتوقعــة 
لتطبيقهــــــــا فــــــــي االقتصــــــــاد 

) 2011(الجزائري، سنة

اعتمدت هذه الدراسة 
التعريـــــــــــــــــف بظـــــــــــــــــاهرة 
الفقــــــــــــــــر، واســــــــــــــــاليب 
عـــــالج ظـــــاهرة الفقـــــر، 
ودور مؤسســــــــة الزكــــــــاة 

يف حماربة الفقر .

حـــث يف مل يعتمـــد البا
الدراســــة احلاليــــة علــــى 
عـــدة اســـاليب لظـــاهرة 
الفقـــــــــــر بـــــــــــل اختـــــــــــار 
الباحــــــــــــــث اســــــــــــــلوب 
واحــــــــــــد مــــــــــــن هــــــــــــذه 
األســــــــــــاليب لعــــــــــــالج 

هذه الظاهرة .
ومن هنا فإن هذه الدراسة جاءت لتضيف الى ما سبقها ما يلي :

احلد من يف الزكاةأموالستقوم الدراسة بالتعرف على الدور الذي تلعبه .1
.ظاهرة الفقر

طريقة اليت يراها الدكتور يوسف القرضاوي ستقوم الدراسة بالتعرف على .2
لعالج هذه الظاهرة. 
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اقوى عالج للحد من ظاهرة الزكاةستحاول الدراسة اظهار أن مؤسسة .3
.الفقر

تحديد مصطلحات البحث :ز.

العديد من القضايا اظهار حقيقة نظام الزكاة وتطويره ليساهم يف حل التجديد : 
املعاصرة يف باب الزكاة، ويتميز نظام الزكاة باملرونة فهو الركن الوحيد القابل 

للتوسع واالجتهاد .

اظهار الدور التنموي للزكاة الذي يؤدي إىل االرتقاء بالرفاهية التنمية : 
االجتماعية إىل أكرب قدر ممكن، ولتجعل الفقري والغين على درجة واحدة من 

الشع
ومتجدد ملستحقيه .

ألنه أحد املؤسسات التطوعية اخلريية اليت  للزكاة الدور التنموي :الزكاةدور 
والنمو االقتصادي يف خمتلف العصور ،كان هلا الدور الفعال يف عملية التطوير

واملؤسسات ،وكذلك املؤسسات الصحية،االسالمية منها املؤسسات التعليمية
وكل ذلك  يؤدي بدوره إىل زيادة النمو ، وكذلك التنمية البشرية ،الدينية

االقتصادي والتخفيف من ظاهرة الفقر . 

هو العجز عن إشباع و املقصود باحلد هنا التخفيف من ظاهرة الفقر الحد :
وليس املنع أو احلاجة األساسية أو الضرورية سواء ذلك يف األفراد أو الشعوب

قطع ظاهرة الفقر من جذورها ألن هذا مستحيل . 
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هو عدم القدرة على الكسب، وهذا ما يوجب علينا أننا يف كل عام الفقر :
ببعض الدراسات الواقعية نأخذ من مال األغنياء مقدارا ونعطيه للفقراء، فلو قمنا 

اإلسالمية ميكن ملقدار الزكاة الذي ميكن أن حيصل، قد جند أنه يف معظم البلدان
.حل مشاكل الفقر يف حدود زمنية معقولة من خالل حتصيل الزكاة وتوزيعها

الفصل الثاني

المبحث األول ( مفهوم التجديد )

واصطالحا .المطلب األول : تعريف التجديد لغة 

التجديد لغة :  
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إذا صريه ءالشيالتجديد: من جدد التجديد مصدر من جدد جيدد جتديدا، 
بعد فرتة، ومنه: جتديد الوضوء التجسس: التفحص عن ءالشيجديدا "إعادة 

.9االخبار

جددت الشيء فهو جمدود وجديد، أي مقطوع، ومن هذا قوهلم ويقال :
ثوب جديد : " وهو معىن جمدود "أي : كأن ناسجه قطعه اآلن. هذا هو 
األصل، أما ما جاء منه يف غري ما يقبل القطع فعلى املثل من ذلك، كقوهلم 

.10جدد الوضوء وجدد العهد

إىل حالة اِجلدَّة، أي إرجاُعهُ عرفه ابن عاشور فقال : التجديد اصطالحا :
احلالة األوىل اليت كان الشيء عليها يف استقامته وقوة أمره. وذلك أن الشيء 

.11يوصف باجلديد إذا كانت متماسكة أجزاؤه، واضحاً ُرواؤه، مرتقرقاً ماؤه

ا يكون:"12يقول شيخ االسالم ابن تيمية بعد الدروس ، والتجديد إمنَّ
.13وذاك هو غربة االسالم"

حامد صادق قنييب، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس للطباعة والنشر -حممد رواس قلعجي - 9
.121م، ص1988- هـ 1408ع، الطبعة: الثانية، والتوزي
، 3سعيد سطامي حممد، مفهوم جتديد الدين، مركز التأصيل للدراسات والبحوث، الكويت، ط- 10

.  15م ، ص 2015هـ 1436
حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي، مقاصد الشريعة اإلسالمية، احملقق: -11

هـ 1425ن اخلوجة، الناشر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، عام النشر: حممد احلبيب اب
.512، ص2م، ج2004- 

أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن عبد اهللا بن أيب القاسم اخلضر النمريي احلراين الدمشقّي - 12
ولد يف حران وحتول به أبوه إىل احلنبلي، أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية: اإلمام، شيخ اإلسالم. 

712720فسجن مدة، ونقل إىل اإلسكندرية. مث أطلق فسافر إىل دمشق سنة 



19

ا كان التجديد على رأس كل مائة الخنرام علماء :14وقال السيوطي "وإمنَّ
املائة غالبًا ، واندراس السنن وظهور البدع ، فيحتاج حينئذ إىل جتديد الدين ، 

. 15فيأيت اهللا من اخلََلف بعوٍض من السلف"

كل َمْن أحيا معامل الدين بعد طموسها وجدَّد :16وقال المودودي
.17حبله بعد انتقاضه"

يف جنازته. كان كثري البحث يف وأطلق، مث أعيد، ومات معتقال بقلعة دمشق، فخرجت دمشق كلها
فنون احلكمة، داعية إصالح يف الدين. آية يف التفسري واألصول، فصيح اللسان، قلمه ولسانه متقاربان. 

أفىت ودّرس وهو دون العشرين. أما ويف الدرر الكامنة أنه ناظر العلماء واستدل وبرع يف العلم والتفسري
.144، ص 1. االعالم للزركلي ، جى أربعة آالف كراسة

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، جمموع الفتاوى ، احملقق: عبد الرمحن -13
بن حممد بن قاسم، الناشر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية 

. 297، ص 18م، ج1995هـ/1416ام النشر: السعودية، ، ع
عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد ابن سابق الدين اخلضريي السيوطي، جالل الدين: إمام حافظ -14

مصنف، منها الكتاب الكبري، والرسالة الصغرية. نشأ يف القاهرة يتيما (مات 600له حنو مؤرخ أديب.
س . االعالم سنة اعتزل الناس، وخال بنفسه يف روضة املقياوالده وعمره مخس سنوات) وملا بلغ أربعني

.301، ص 3للزركلي، ج
حممد أشرف بن أمري بن علي بن حيدر، أبو عبد الرمحن، العظيم ابادي، عون املعبود شرح سنن -15

، ج هـ1415بريوت، الطبعة: الثانية، –أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم، الناشر: دار الكتب العلمية 
.263، ص 11
- ه 1399م = 1903- هـ 1321أبو األعلى بن أمحد حسن املودودي ، ولد وتويف  ( -16

1979
فقد هاجرت أسرته منذ أكثر نتمي أبو األعلى املودودي إىل أسرة متتد جذورها إىل شبه جزيرة العرب، 

من ألف عام إىل جشت بالقرب من مدينة هراة، مث رحل جده األكرب "ضواجه مودود" إىل اهلند يف 

اعة اإلسالمية يف الهور، وبدأ املودودي حركته املفكرين املسلمني والدعوة إىل اإلسالم، حىت أسس اجلم
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إن اهللا تعاىل جعل هلذه األمة علماء وجمددين وطائفة منصورة تبقى على 
احلق وتدافع عنه، وجتدد الدين وأمره حىت تعيده إىل ما كان عليه يف عصر 

اهللا يبعث لهذه األمة ِإنَّ «الرسول وآله وصحبه أمجعني؛ حيث يقول الرسول : 
يقول فضيلة الشيخ . 18»على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

والذي أراه أن احلديث يفيد أنه ال يبزغ قرن إّال ويبزغ معه فجر «القرضاوي:
جديد، وأمل جديد، وبعث جديد، حىت تستقبل األمة املسلمة القرن بقلوب 

ة على عمل أمثل، ونيات صادقة حيدوها الرجاء يف غد أفضل، وعزائم مصمِّم
يف تغيري الواقع مبا يوافق الواجب، وخصوًصا أن املفروض يف األمة أن تقف على 
رأس القرن مع نفسها وقفة حماسبة وتقومي، حماولة أن تستفيد من ماضيها، 

.19»ا من يومهاأمسها، وغدها خريً 

) مصنًفا ما بني كتاب ورسالة . نقال عن 70اجلماعة اإلسالمية يف الهور، لغ عدد مؤلفات املودودي (
: موقع إسالم أون الين

http://www.islamonline.net.
ابو األعلى املودودي،  موجز تاريخ جتديد الدين وإحيائه، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة، -17

.9م ، ص:1981- هـ 1401
، أبو داود سليمان 109، ص4، ج4291احلديث رواه أبو داود يف سننه، احلديث رقم -18

-حميي الدين عبد احلميد، الناشر: املكتبة العصرية، صيدا السِّرِجْستاين، سنن أيب داود، احملقق: حممد 
، أبو عبد اهللا احلاكم،  568، ص 4، ج8592بريوت. واحلاكم يف املستدرك، احلديث رقم  : 

بريوت، –املستدرك على الصحيحني، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية 
.1990- 1411الطبعة: األوىل، 

د. يوسف القرضاوي: حبثه املوسوم: جتديد الدين يف ضوء السنة، املنشور يف جملة مركز حبوث -19
. 25هـ، ص1407السنة والسرية، العدد الثاين 
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ُد هلا دينها؛ أي يُبنيِّ السنة من البدعة، في تعريفه:20قال المناوي جيدِّ

21.إال عاملاً بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة

السابقة الوصول الى النتائج التالية ويمكننا من واقع التدقيق في التعريفات 
.

ويطلق عليه حينئذ لقب -أي من ذات الشيء-التجديد ميكن ذاتياأوال :
التجدد، كما ميكن أن جيري التجديد على الذات من خارجها، وهو األصل، 
ولقبه التجديد، وفائدة التجديد يف احلالني تكمن يف احملافظ على األصل 

وارجاعه إىل حالته اليت كان عليها إبان جدته .

ن معىن االستواء والصالح واحلالة األمثل من غريها، ومنه التجديد يتضمثانيا :
22سالف قول العرب " من سلك اجلدد أمن العثار " .

المطلب الثاني : مشروعية التجديد .

التجديد مهم يف الشريعة ألن األزمنة واألحوال تتغري، ومبوجب ما سلف من 
على النحو التالي : تعريفات فإنه ميكننا استخراج األدلة الشرعية للتجديد

زين العابدين بن عبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي احلدادي مث املناوي القاهري: متصّوف، - 20
شرح تائية ابن الفارض) و (شرح املشاهد البن عريب) و فاضل. تعلم يف القاهرة، وصنف كتبا، منها (

). االعالم ، للزركلي ، 2(حاشية على شرح املنهاج للجالل احمللي) و (شرح األزهرية) ووفاته يف القاهرة (
.65، ص3ج

تاج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي ، فيض القدير شرح اجلامع الصغري، -21
.281، ص2، ج1356مصر، الطبعة: األوىل، - الناشر: املكتبة التجارية الكربى

رياض منصور اخلليفي، التجديد يف فقه املعامالت املالية املعاصرة، دير عام مكتب املستشار - 22
.  7- 6الكويت ، ص –الدويل لالستشارات والتدقيق الشرعي اخلارجي الشرعي
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من أكثر األدلة املعمول عليها يف التجديد وهو أصل هذه األدلة ، أوال :
قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : –حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه 

( إن اهللا يبعث إىل هذه األمة على رأس كل مائة سنة جيدد هلا دينها ) . وهو 
أصل صريح يف الداللة على مشروعية التجديد . 

،بهالقائمنيأفرادهجهةمناألصويلاالجتهادمنأعمالتجديد:ثانيا
منوردفما،املشروعالوجهعلىالصالحطلبيفاجلهدبذل: وحقيقتهما

منبوجه- ، اجتهدإذا" :حديثمثلصاحلفهواالجتهادمشروعيةدالئل
فلهفأصاباحلاكم"23.التجديدمشروعيةعلىاالستداللمقاميف-الوجوه
.واحدأجرفلهأخطأوإن، أجران

،بهالقائمنيأفرادهجهةمناألصويلالقياسمنأعمالتجديد:ثالثا
منوردفما،املشروعالوجهعلىالصالحطلبيفاجلهدبذل:وحقيقتهما

االستداللمقاميف،الوجوهمنبوجهصاحلفهوالقياسمشروعيةدالئل
التجديد .مشروعيةعلى

التجديد مبفهوم العموم هو التعاون على الرب والتقوى وهو أحد مقاصد رابعا :
الشريعة كما هو ظاهر يف نصوص الكتاب والسنة، فالشريعة حتث على التعاون، 

َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل (:ونفي ما يضاد من تنازع واختالف ، يقول تبارك وتعاىل 
نِْعَمَت اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء فَأَلََّف بـَْيَن اللَِّه َجِميًعا َوَال تـََفرَُّقوا َواذُْكُروا 

َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِبرِّ (.وقوله تعاىل : 24)قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا

. 20املرجع السابق، ص-23
.103سورة آل عمران : -24
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ْثِم َواْلُعْدَوانِ  ومن هذه االدلة عرفنا أن.25)َوالتـَّْقَوى َوَال تـََعاَونُوا َعَلى اْإلِ
التجديد أصل ومقصد اساسي يف الشريعة االسالمية.

–من دالئل مشروعية التجديد: أنه يستهدف حتقيق مقاصد الشريعة خامسا :
ومن جهيت األوامر والنواهي، فإن ذلك هو نفسه طريق حتقيق الشريعة يف واقعها، 
وقد قرر الغزايل أن مقصود الشرع من اخللق مخسة : أن حيفظ عليهم دينهم 

بضوابطه الشرعية –26فسهم وعقلهم ونسلهم وماهلمون
يفضي اىل حتقيق املقاصد الشرعية .

كما أن من معاين التجديد هي الدعوة اىل اخلري وهو األمر باملعروف سادسا :
َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة ( 

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأولَِئَك ُهُم َيدْ  ُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ
ْسَالم َغرِيبا، َوَسيَـُعوُد "، ويقول عليه الصالة والسالم 27)اْلُمْفِلُحونَ  َبَدَأ اْإلِ

وى :( وكذلك بدا غريبا ومل يزل يققال ابن تيمية، 28"َغرِيبا، فطوبى للغرباء
يف كثري من األمكنة واألزمنة مث –يعين اإلسالم –حىت انتشر، فهكذا يتغرب 

.2سورة املائدة : -25
أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي، املستصفى، حتقيق: حممد عبد السالم عبد الشايف، - 26

.174م، ص1993-هـ 1413الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 
.104سورة آل عمران : -27
اهللا بن أيب نصر حممد بن فتوح بن عبد اهللا بن فتوح بن محيد األزدي امليورقي اَحلِميدي أبو عبد-28

لبنان/ بريوت، - اجلمع بني الصحيحني البخاري ومسلم، احملقق: د. علي حسني البواب، دار ابن حزم 
.300، ص3م، ج2002- هـ 1423الطبعة: الثانية، 
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يظهر حىت يقيمه اهللا عز وجل .... ، والتجديد إمنا يكون بعد الدروس، وذاك 
29هو غربة اإلسالم . 

ونلخص من جمموع األدلة اليت وردت سلفا أن التجديد مشروع بل هو من 
مقاصد الشريعة اإلسالمية . 

المطلب الثالث : التراث والتجديد .

الرتاث هو كل ما وصل إلينا من املاضي ماذا يعني (( التراث والتجديد ؟)) 
داخل احلضارة السائدة، فهو إذن قضية موروث ويف نفس الوقت قضية معطي 

حاظر على عديد من املستويات .

جديد )) ألن وليست القضية هي (( جتديد الرتاث )) أو (( الرتاث والت
هو الغاية وهي املسامهة يف تطوير فالتجديدالتجديد، وليس التراث البداية هي 

الواقع، وحل مشكالته، والقضاء على اسباب معوقاته، وفتح مغاليقه اليت متنع 
أي حماولة لتطويره . والرتاث ليس قيمة يف ذاته إال بقدر ما يعطي من نظرية 

30.على تطويرهعلمية يف تفسري الواقع والعمل 

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، جمموع الفتاوى، احملقق: عبد الرمحن -29
ن قاسم، الناشر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية بن حممد ب

.297، ص18م، ج1995هـ/1416السعودية، عام النشر: 
د .حسن حنفي، الرتاث والتجديد موقفنا من الرتاث القدمي، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر -30

.  13م) ، ص 1992-ـ ه1412والتوزيع، الطبعة الرابعة ( 
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فالتجديد ليس معناه تغري طبيعة القدمي، أو االستعاضة عنه بشيء آخر 
وال يعين تبديل الدين أو 31مستحدث مبتكر، فهذا ليس من التجديد يف شيء .

تغريه، وإمنا هو العودة إىل املنابع األوىل الصافية، وهي القرآن والسنة النبوية 
والتابعني، دون أن يكون يف ذلك إنكار للحاضر الصحيحة، وفقه الصحابة 

32وإمهال للواقع .

فالرتاث والتجديد يعربان عن موقف طبيعي للغاية، فاملاضي واحلاضر كالمها 
معاشان يف الشعور، ووصف الشعور هو نفس الوقت وصف للمخزون النفسي 

ملاضي أو رؤية املرتاكم من املوروث يف تفاعله مع الواقع احلاضر، اسقاطا من ا
احلاضر. فتحليل الرتاث هو نفس الوقت حتليل لعقليتنا املعاصرة وبيان أسباب 

القدمي مكونا رئيسيا يف عقليتنا املعاصرة ومن مث يسهل علينا رؤية احلاضر يف 
يف احلاضر . فالرتاث والتجديد يؤسسان معا علما جديدا املاضي ورؤية املاضي 

وهو وصف للحاضر وكأنه ماض يتحرك، ووصف املاضي على أنه حاضر معاش 
، خصة يف بيئة كتلك اليت نعيشها حيث احلضارة فيها مازالت قيمة، وحيث 

33املوروث مازال مقبوال .

د الرتاث االسالمي : إن جتدييقول االستاذ الدكتور أحمد محمد الطيب
ال حيسنه إال عامل ثابت القدمني يف دراسة املنقول واملعقول، فاهم لطبيعة الرتاث 

هـ 1421د. يوسف القرضاوي، من أجل صحوة راشدة، دار الشروق، القاهرة، الطبعة األوىل ( -31
.    30م )، ص 2001- 
) هـ1424اجلوزي، الطبعة األوىل ( د. عدنان حممد أمامة، التجديد يف الفكر اإلسالمي، دار ابن- 32

.20، ص 
.20تجديد موقفنا من الرتاث القدمي، ص مرجع سابق، الرتاث وال-33
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املعقد، مدرك لطبيعة املناهج وأدوات التحليل الفكري املستخدمة يف البحث 
والتقصي، وهل تتالءم مع طبيعة تراث يعتمد على أصول ثابتة موجهة للواقع 

ه منذ اخلطوة األوىل من البحث . وحاكمة عليه، أو تنافر مع

ىل "التجديد" بل مشكلتنا " األم" هي غيبة التجديد ال ننكر أننا يف حاجة إ
لكن شريطة الوضوح والفصل بني جمال الثوابت وجمال املتغريات، والتفرقة احلامسة 

.34بني أصول الدين وتراث أصول الدين.

ومن خالل ما سبق ذكره يمكننا اجمال عناصر التجديد على النحو التالي : 

إن جتديد الدين هو السعي إلحيائه، وبعثه، وإعادته إىل ما كان عليه يف عهد -1
السلف األول .

من ضرورات التجديد حفظ نصوص الدين األصلية صحيحة نقية حسب -2
الضوابط واملعاير اليت وضعت لذلك .

جعل أحكام الدين نافذة مهيمنة على أوجه احلياة واملسارعة لرأب غاية التجديد -3

ومن توابع ذلك االجتهاد، وهو وضع احللول اإلسالمية لكل  طارئ، وتشريع -4
األحكام لكل حادث، وتوسيع دائرة أحكام الدين لتشمل ما كان نافعا متفقا 

35ين ومقاصده وكلياته .مع اجتاهات الد

أ.د. أمحد حممد الطيب، الرتاث والتجديد مناقشات وردود، كلية الشريعة والقانون والدراسات - 34
.180- 169جامعة قطر، ص–اإلسالمية 

د. بسطامي حممد سعيد، مفهوم التجديد، مركز التأصيل للدراسات والبحوث، الطبعة الثالثة -35
. 28م )، ص2015- هـ 1436( 
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هذا بشكل عام ما ميكن اعتبارها عناصر للتجديد، وهي جمملة يف التقريب 
ثايل للدين الذي كان عليه يف العهد مل

النبوي وعهد الصحابة .   

المطلب الرابع : التجديد في االقتصاد اإلسالمي  .

اجتهادات املفكرين االقتصاديني اإلسالميني يف حتليل مشكالت مل تنقطع 

وهكذا تطور الفكر االقتصادي اإلسالمي احلديث، وظهرت مسامهات عديدة 
والبنوك عن خصائص النظام االقتصادي اإلسالمي يف جماالت النقود والربا 

اإلسالمية والزكاة والضرائب والقيمة االقتصادية والتضخم وكيفية حتقيق االستقرار 
النقدي، وكذلك يف جمال التعاون والتكامل بني الدول اإلسالمية.

يفوتوجيهاته اإلسالميإن أحكام الدين 
ن ونقصا إلسالم املسلم يقتضى التوبة أحكام الزمة وأن خمالفتها تعد خمالفة للدي

الضروريفإنه من وبالتايلاملخالف للشريعة، االقتصاديبالرجوع عن السلوك 
يعمل على االقتصادياالقتصاد، والفكر يفعلى املسلمني اتباع أحكام الدين 

شرح وتفسري هذه األحكام باعتبارها املتغري املؤثر الذى يضبط سلوك املسلم.

د الفكر االقتصادي والنظام االقتصادي، والنظريات االقتصادية من تجديف
خالل أصول فكرية متكاملة، وحلول عملية ناجعة لكل املشاكل االقتصادية 
احمللية والعاملية، وربط حمكم بني األصول واحللول، وبني اجلزئيات والكليات، وبني 

ريعة الغراء.املسائل الفرعية واألدلة اجلزئية واملقاصد العامة للش

والذي جييد النظر يف التاريخ االقتصادي اإلسالمي جيد أن الكثري من 
املعامالت استقرت يف الواقع وتعود عليها الناس، مث نزلت األحكام بصددها 
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وتأسست االصطالحات تبعا هلا إال أنه من يطالع املؤلفات اإلسالمية ذات 
لة السابقة عن القواعد األساسية لالقتصاد العالقة باملسائل املالية يتأكد أن املرح

مل تكن طويلة عند املسلمني لنتتبع الوحي له بالتقومي والضبط، وأن هناك تطورا  
لالقتصاد –كبريا يف مسرية التصنيف يف املوضوع فاملصادر األوىل املعروفة 

ومصادر املالية يف اإلسالم حتتاج إىل قراءة جديدة ملزيد التعمق يف –اإلسالمي 

36للمجتمع اإلسالمي.ةلالقتصاد اإلسالمي كان جاريا منذ املرحلة التأسيسي

فالنظام املايل يف اإلسالم له من اخلصائص والصفات العامة ما 
غريه من النظم املالية األخرى، إذ أنه يعكس تأثري التعاليم الدينية على مجيع 
املعامالت فيه، ويوضح آثار انعكاس تلك التعاليم عليه، األمر الذي يفسر 
السبب احلقيقي يف حدوث ذلك التقدم السريع والتطور احلاصل يف الدولة 

ر اخللفاء الراشدين، مما يؤكد على أن اإلسالمية يف عهد النبوة الشريفة، وعص
النظام املايل يف االسالم، قد حقق مجيع أهدافه وأدى كل وظائفه .

فقد حققت الدولة اإلسالمية حصيلة ضخمة من األموال نتيجة تعدد 
مصادر التمويل اليت شرعها اإلسالم اليت من بينها الزكاة والغنائم والفيء واجلزية 

ما قررت بعض اإلعفاءات املتنوعة لكل من العاجزين وعشور التجارة، ك
37واملساكني .

د.عبد الرزاق وورقية، التطور املصطلحي يف االقتصاد االسالمي، جامعة سيدي حممد بن عبد اهللا -36
.565املغرب، ص –بفاس 
37 -

.100السودان، ص- اخلرطوم- ارع الشهيد عمار أنورش- شرق الساحة اخلضراء
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والذي يعنينا يف هذا البحث هو موضوع فريضة الزكاة ودورها االقتصادي، 
وتتجلى أمهية املوضوع يف كونه متعلقا بأحد أركان اإلسالم ومبانيه العظام، 

ماعية تزيد من تكافل لزكاة هلا آثار اجتماعية واقتصادية، فمن الناحية االجتاف

بني الناس ، وحتقيق الغاية اليت خلقوا من أجلها وهي عبادة اهللا عز وجل . 

هلا أثر إجيايب كبري يف دفع عجلة االقتصاد اإلسالمي وتنميته، أن كما 
وذلك أن مناء مال الف

، كمال قال تعاىل :ءواالزدهار، كما أن فيها منعا الحنصار املال يف يد األغنيا
َكْي َال َيُكوَن ُدوَلًة بـَْيَن اْألَْغِنَياِء ِمْنُكْم َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم (

تَـُهوا 38)َعْنُه فَانـْ

ضروريات احلياة، فيكثر اإلقبال على السلع، فينشأ من هذا كثرة اإلنتاج، مما 
يساهم يف كثرة العمالة والقضاء على البطالة، فيعود ذلك على االقتصاد 

39اإلسالمي بالفائدة .

االسالمي )في االقتصاد الزكاة(مفهوم ثانيالمبحث 

معنى الزكاة لغة واصطالحا .المطلب األول :

.7سورة احلشر: -38
د. عبد اهللا بن منصور الغفيلي، نوازل الزكاة دراسة فقهية تأصيلية ملستجدات الزكاة، النشر مشرتك - 39

.   55م، ص 2008- هـ 1429بني بنك البالد، ودار امليمان للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل 
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، والنماء . ومصدرها زكا 40فالزكاة يف اللغة هي الزيادة .أصلها من الزيادة
.41الشيء : إذا منا زاد، وزكا فالن، إذا صلح . فهي ترد أيضا مبعىن التطهري 

. و 42الربكة، والنماء، والطهارة، والصالحفالزكاة هي : 
:.ومن ذلك قوله تعاىل 43

َلَح َمْن تـَزَكَّى(  ويقال زكا فالن : مبعىن صلح . ووصف األشخاص 44.)َقْد َأفـْ
. بالزكاة ، يرجع إىل الزيادة اخلري فيهم . فيقال زكى، أي زائد احلد من قوم أزكياء

.45اخلري، ومدى صالحيتهم يف أداء الشهادة 
تطلق على احلصة املقدرة من املال اليت فرضها اهللا والزكاة شرعا :

ي 
. 46أخرجت منه، وتوفره يف املعىن، وتقيه اآلفات 

،     م 1981-هـ 1401دار اجليل، سنة الشرباصي أمحد : املعجم االقتصادي اإلسالمي،  - 40
.209ص 
الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا : نيل األوطار، حتقيق: عصام الدين الصبابطي، دار - 41

.138، ص4م ، ج1993- هـ 1413احلديث، مصر، ط  األوىل، 
ة : (إبراهيم مصطفى / أمحد الزيات / حامد عبد القادر / حممد النجار)، املعجم جممع اللغة العربي- 42

.396، ص1الوسيط، دار الدعوة، القاهرة ، ج
، 14هـ، ج1414- بريوت،  ط الثالثة –ابن منظور األنصاري، لسان العرب، دار صادر - 43
.358ص
.14سورة األعلى : -44
الزكاة االسس الشرعية والدور اإلمنائي، املؤسسة اجلامعية د . نعمت عبد اللطيف مشهور، - 45

.20م ، ص1993- هـ 1413لبنان، ط األوىل - للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت
- هـ 1393بريوت ، -دمشق–القرضاوي يوسف، فقه الزكاة، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة - 46

.38،  ص1م ، ج1973



31

وعرفها بعض 48حق جيب يف املال،بأنها :47كما عرفها ابن قدامة
المعاصرين

وعرفتها الموسوعة الفقهية الكويتيةامللك وحال احلول ، 
يف أموال خمصوصة، على وجه خمصوص ويعترب يف وجوبه احلول والنصاب .

معاٍن جديدة للزكاة، باإلضافة الفكر االقتصادي اإلسالميكما توجد يف 

الدولة أو من يُنوب عنها
دون أن يُقابَلها نفٌع معني، وتفرُضها الدولة طبقًا للمقِدرة التكليفية للُمموِّل، 
وتستخدُمها يف تغطية املصاريف الثمانية املُحدَّدة يف القرآن الكرمي، والوفاء 

49.مبقتضيات السياسة املالية العامة اإلسالم

أن هلا ارتباط مايل يهدف اىل حتقيق مكاسب يتوقع احلصول عليها كما
50على مدى مدة طويلة يف املستقبل. 

فالزكاة احدى السياسة املالية العامة اإلسالمية يف التدخل وعامل حفز هام 
يف امليدان التنموي، فهي عامل حفز وإمناء لإلنتاج . 

51.) الرِّبَا َويـُْرِبي الصََّدقَاتِ َيْمَحُق اللَُّه ( قال تعاىل : 

عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي اجلماعيلي احلنبلي، أبو الفرج، مشس الدين: -47
12

الشرح الكبري ط) وهو - عاما ومل يتناول عليه (معلوما) مث عزل نفسه. له تصانيف، منها (الشايف 
.329، ص3. االعالم للزركلي، جللمقنع
.427، ص2ابن قدامة املقدسي،  املغين ، الناشر: مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، ج- 48
مناذج -د. سحنون جـمال الدين، تفـعيل شعرية الزكاة ملقاومة الفقر وحتقيق العدالة االجتماعية- 49

.3قتصادية، املركز اجلامعي لتيبازة / اجلزائر، صإسالمية ناجحة، معهد العلوم اال
.3مرجع سابق ، استثمار أموال الزكاة، ودوره يف حتقيق الفعالية االقتصادية، ص- 50
.276سورة البقرة : - 51
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".»اتَِّجُروا ِفي َأْمَواِل اْليََتاَمى َال تَْأُكُلَها الزََّكاةُ «قال عليه الصالة والسالم :  
فالزكاة صيانة للمال من االنتقاص، وحفز له على النماء وتوظيف له يف 52

االستثمار واالجتار .  
ة الطردية بني الدخل مبعىن أنه كلما زاد معدل وإذا نوهنا عن عكسية العالق

الدخل كلما نقص مبلغ الزكاة املدفوع، فإن هذا يعترب حافزا الستثمار االمنائي 
االنتاجي واالستهالكي مما يؤدي إىل حفز االنتاجية ومضاعفة الدخول، وحتقيق 

مستويات أعلى من النمو االقتصادي .
اة . وخصائصهاالمطلب الثاني : أدلة مشروعية الزك

في كتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم الزكاةثبتت مشروعية 
واإلجماع.

: النصوص  القرآنية .أوال 
53.َوأَِقيُموا الصََّالَة َوآُتوا الزََّكاَة َوارَْكُعوا َمَع الرَّاِكِعنيَ : يقول تعالى 

َوآتـَُوا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر فَِإْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصََّالةَ : يقول تعالى 
54.َرِحيمٌ 

يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفُقوا ِمْن طَيَِّباِت َما َكَسْبُتْم َوِممَّا َأْخَرْجَنا َلُكْم : يقول تعالى 
55.ِمَن اْألَْرضِ 

56. ة َوأَْقِرُضواْ اللََّه قـَْرًضا َحَسًناَوأَِقيُمواْ الصالة َوَءاُتواْ الزكا: قال تعالى 

، باب زكاة أموال االيتام، املصدر جممع الزوائد4359َرَواُه الطَّبَـرَاِينُّ ِيف اْألَْوَسِط، رقم احلديث : - 52
.67، ص3ومنبع الفوائد، ج

.43سورة البقرة : -53
.5سورة التوبه : -54
.267سورة البقرة : -55
.20سورة املزمل : -56
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57. الَِّذيَن يُِقيُموَن الصالة َويـُْؤُتوَن الزكاة َوُهم بِاآلِخَرِة ُهْم يُوِقُنونَ : قال تعالى 

وغريها الكثري من النصوص القرآنية الدالة على وجوب الزكاة ، فإذا تتبعنا 
الصالة يف اثنني ومثانني موضعا،  وهذا اآليات القرآنية لوجدنا أن الزكاة مقرونة ب

دليل على كمال االتصال بينهما، وأول عمل يأمر به املؤمن إقامة الصالة وهي 
عبادة بدنية، ومث الزكاة يف عبادة مالية . 

ثانيا : األدلة من السنة .
وفعل الزكاةوردت احاديث كثرية يف السنة النبوية الشريفة حتث على 

املعروف والتصدق واإلحسان ، ومن هذه االحاديث ما يأيت :
(بين اإلسالم على مخس: شهادة أن ال إله : -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم -قوله 

إال اهللا وأن حممدًا رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم 
58.رمضان)

رضي اهللا عنه - يف وصيته ملعاذ بن جبل : -ِه َوَسلََّم َصلَّى اللَُّه َعَليْ - قوله 
ملا بعثه إىل اليمن: (ادعهم إىل شهادة أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا، فإن -

هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهللا افرتض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة، 
أمواهلم، تؤخذ فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهللا افرتض عليهم صدقة يف

.59)من أغنيائهم، وترد على فقرائهم
ثـََنا َعْمُرو ْبُن ُعْثَماَن، قَاَل: مسَِْعُت ُموَسى ْبَن طَْلَحَة، َأنَّ أَبَا أَيُّوَب  َحدَّ
َخَذ ِخبِطَاِم 

. 3سورة النمل : -57
أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب االميان،  باب قول النيب (بين االسالم على مخس)، رقم - 58

.11، ص 1، ج8احلديث : 
، 2، ج1395البخاري يف صحيحه، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم احلديث : أخرجه-59
.104ص
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نَاقَِتِه، َأْو ِبزَِماِم نَاقَِتِه، فـََقاَل: يَا َرُسوَل اِهللا، أَْو يَا ُحمَمَُّد، َأْخِربِْين ِمبَا يـَُقرُِّبِين ِمَن 
تـَْعُبُد اَهللا َوَال ُتْشِرُك ِبِه َشْيًئا، َوتُِقيُم الصََّالَة، اْجلَنَِّة، َويـَُباِعُدِين ِمَن النَّاِر قَاَل: " 

60."ْؤِتي الزََّكاَة، َوَتِصُل الرَِّحمَ َوتُـ 

قَاَل َرُسوُل وكما أن القران حذر املمتنعني عن دفع الزكاة فكذلك السنة، 
َما ِمْن َصاِحِب َذَهٍب َوَال ِفضٍَّة، َال يـَُؤدِّي ِمنـَْها «اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: 

َها ِيف َحقََّها، ِإالَّ ِإَذا َكاَن يـَْوُم الْ  َي َعَليـْ ِقَياَمِة، ُصفَِّحْت َلُه َصَفاِئُح ِمْن نَاٍر، فَُأمحِْ

اِد، فـَيَـَرى َسِبيَلُه، ِإمَّا ِإَىل اْجلَنَِّة، ِمْقَدارُُه َمخِْسَني أَْلَف َسَنٍة، َحىتَّ يـُْقَضى بـَْنيَ اْلِعبَ 
61.»َوِإمَّا ِإَىل النَّارِ 

على أن الصالة واجبة والزكاة واجبة، والنص أمجعت األمةثالثا : االجماع : 
، قد جاء باجلمع بينهما على كل مؤمن، فالزكاة فرض كالصالة، هذا إمجاع متيقن

وال خالف أن لإلمام ، علىوال خالف 

62ومنع الزكاة جحًدا هلا ردة بإمجاع.، قوتل، فإن قتل فدمه هدر وتؤخذ من ماله

، 38، ج23538أخرجه االمام أمحد يف مسنده، حديث ايب أيوب األنصاري، رقم احلديث : - 60
. 519ص 
، 2، ج 987أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الزكاة، باب مانع الزكاة، رقم احلديث :- 61
.680ص
علي بن حممد بن عبد امللك الكتامي احلمريي الفاسي، أبو احلسن ابن القطان، اإلقناع يف -62

مسائل اإلمجاع، احملقق: حسن فوزي الصعيدي، الناشر: الفاروق احلديثة للطباعة والنشر، الطبعة: 
.193، ص1م، ج2004- هـ 1424األوىل، 
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َفِمْن ُوُجوٍه َأَحُدَها َأنَّ أََداَء الزََّكاِة ِمْن بَاِب إَعانَِة الضَِّعيِف َوَأمَّا اْلَمْعُقولُ 
َوِإَغاثَِة اللَِّهيِف َوِإْقَداِر اْلَعاِجِز َوتـَْقوِيَِتِه َعَلى أََداِء َما افْـتَـَرَض اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعَلْيِه ِمْن 

أََداِء اْلَمْفُروِض َمْفُروٌض َوالثَّاِين َأنَّ الزََّكاَة ُتَطهُِّر التـَّْوِحيِد َواْلِعَباَداِت َواْلَوِسيَلُة إَىل 
َوتـُزَكِّي َأْخَالَقُه بَِتَخلُِّق اجلُْوُد َواْلَكَرِم َوتـَْرِك ، نـَْفَس اْلُمَؤدِّي َعْن َأْجنَاِس الذُّنُوبِ 

َتتَـَعوَُّد السََّماَحَة، َوتـَْرتَاُض الشُّحِّ َوالضَّنِّ إْذ اْألَنـُْفُس َجمُْبوَلٌة َعَلى الضَّنِّ بِاْلَماِل فَـ 
َوَقْد َتَضمََّن َذِلَك ُكلَُّه قـَْوله 63.ِألََداِء اْألََمانَاِت َوِإيَصاِل اْحلُُقوِق إَىل ُمْسَتَحقِّيَها

64.

ُوُجوُب الزََّكاِة أَْمٌر َمْقطُوٌع ِبِه ِيف : 65(الشوكاني)الدين بالضرورة، وكما يقول
َا َوَقَع اِالْخِتَالُف ِيف بـَعْ  ِض الشَّرِْع َيْستَـْغِين َعْن َتَكلُِّف اِالْحِتَجاِج لَُه َوِإمنَّ

66.فـُُروِعَها

الفرع الثاني : خصائص الزكاة .

تتسم فريضة الزكاة بمجموعة من الخصائص ، ومن أبرزها ما يلي :

الشرائع، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب -63
.3، ص2م، ج1986- هـ 1406

.103سورة التوبة : -64
حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين: فقيه جمتهد من كبار علماء اليمن، من أهل -65

1229ها سنة 
مؤلفا، الزركلي، األعالم، الناشر: دار العلم 114

.298، ص6للماليني، ج
الشوكاين، نيل األوطار، حتقيق: عصام الدين الصبابطي، الناشر: دار احلديث، مصر، الطبعة: - 66

.138، ص4م، ج1993-هـ 1413األوىل، 
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تعترب الزكاة الركن الثالث من أركان اإلسالم وهي فريضة واجبة األداء وليس منة .1
ِهْم َصَدَقًة ُخْذ ِمْن َأْمَوالِ :(أو فضال أو هبة من صاحب املال كما يف قوله تعاىل

ُرُهْم َوتـُزَكِّيِهم ِبَها . 67)ُتَطهِّ
تتمثل الزكاة يف جزء معني معلوم يف املال، حيث إن الشريعة اإلسالمية حددت .2

.68)َوالَِّذيَن ِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ مَّْعُلومٌ (: 
تراعي الزكاة مبدأ املالئمة، حيث تدفع الزكاة يف الوقت يالئم دافعيها .3

.70)َوآُتوا َحقَُّه يـَْوَم َحَصاِدهِ (كما يف قوله تعاىل : 69ومستحقيها.
: والمقصود بالنماء هناالنماء فاملالحظ أن الزكاة ال جتب إال يف أموال نامية، .4

) ، مثل الزرع والثمار، أو أن أن يكون يف نفسه مناء ( أي دخال وإيراد جديدا
يكون ثروة فعال من األنعام، أو ثروة قابلة للنمو ( نامية حكما ) مثل : النقود، 

ويعترب مناء املال دليال على فضله عن احلاجات األصلية ملالكه .
احلصر . يعترب إنفاق الزكاة حمصورا ومقيدا باألصناف الثمانية الذين ذكرهم اهللا .5

ية السابقة، فال جيوز لويل األمر أو املزكي أن ينفق الزكاة يف غري هذه تعاىل يف اآل
املصارف .

ميكن أن يكون إنفاق الزكاة استهالكيا أو استثماريا، إذا أنفقت حصيلة الزكاة يف .6
شكل نقود أو سلع استهالكية ويكون إنفاق الزكاة استثماريا، عندما تستخدم 

.103لتوبة : سورة ا-67
.24سورة املعارج : -68
حماسبة الزكاة والدخل، ختصص احملاسبة ، املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين، االدارة - 69

.3العامة لتصميم وتطوير املناهج،  ص
.141سورة االنعام : -70
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س املال يبدؤون به مزاولة حرفهم، أو يف غريها حصيلة الزكاة يف متويل الفقراء برأ
71من صور االستثمار .

المبحث الثالث 
)عند المفكرين االقتصادينالمفهوم االقتصادي للتنمية( 

مفهوم التنمية في االقتصاد اسالمي واالقتصاد الغربي المطلب األول : 

لقد اصبح مفهوم التنمية لكثري من السياسات واخلطط واالعمال على 
خمتلف االصعدة، كما أصبح هذا املصطلح مثقال بالكثري من املعاين 
والتعميمات، وإن كان يقتصد يف غالب االحيان على اجلانب االقتصادي، 

زيادة ويرتبط  إىل حد بعيد بالعمل على زيادة االنتاج الذي يؤدي بدوره إىل

املعاصرة، املعهد العايل لعلوم -71
.45مجهوية السودان، ص–الزكاة 
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االستهالك، لدرجة أصبحت معها حضارات االمم تقاس مبستوى دخل الفرد، 
ومدى استهالكه السنوي للمواد الغذائية، والسكنية بعيدة عن تنمية خصائصه 
ومزاياه، واسهاماته االنسانية، وإعداده ألداء الدور املنوط به يف احلياة، وحتقيق 

االهداف اليت خلق من أجلها .

مفهوم التنمية في االقتصاد الغربي :   ل : الفرع األو 

يالحظ أنه على العكس من النمو االقتصادي تنطوي التنمية االقتصادية على 
حدوث تغري يف هيكل توزيع الدخل وتغري يف هيكل االنتاج وتغري يف نوعية 
السلع واخلدمات املقدمة لألفراد جبانب التغري يف كمية السلع واخلدمات اليت 

عليها الفرد يف املتوسط . ولعل هذا يعين أن التنمية ال تركز على التغري حيصل
الكمي وإمنا متتد لتشمل التغري النوعي واهليكلي .

تغري شامل ومتواصل مصحوب بزيادة يف متوسط الدخل احلقيقي وحتسن يف
ة احلياة وتغري هيكلي يف توزيع الدخل لصاحل الطبقة الفقرية وحتسن نوعي

72.االنتاج

ت ( نظرية روستو يف مراحل النمو ) وعلى ويف منتصف القرن العشرين عرف

لفرتة طويلة من الزمن، ولدرجة ان –النامي واملتقدم –معظم جامعات العامل 
بعض عزاه اىل كينز من أحداث كل منهما لثورة يف الفكر االقتصادي وعلى ال

االسكندرية، - د. عبد القادر حممد عبد القادر عطية، اجتاهات حديثة يف التنمية، دار اجلامعية-72
.17، ص1999
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بأن كل كائن  حي ال بد وان مير مبراحل للنمو بدءا من كونه بذره او نطفة 
وانتهاء اىل مرحلة الشيخوخة مث املوت. وهي نفس الفكرة اليت لفتت انظار 
مفكرين اقتصادين متعددين من أمثال ( روشر وكارل بوشيه مث ماركس، مث بول 

ة وسواء يف صورة سواء يف صورة عرضية او مباشر –هوفان ) فوضع كل منهم 
.عددا من املراحل جيب ان مت–فردية او مجاعية 

لكل من االنتاج واالستهالك واالستثمار على املستوى القومي من ناحية أخرى 
تعظيم تكوين االستثمارات وليس عن طريق حسن توزيع . ويتم ذلك عن طريق 

الدخل القومي بني االستهالك واالدخار ( كما يظن البعض ) ويتم حتقيق هذا 
73اهلدف إما عن طريق قوى الطلب أو قوى العرض الكليتني .

مفهوم التنمية في االقتصاد االسالمي : الفرع الثاني:

أجل بناء اهليكل االقتصادي املتطور الذي هي تلك اجلهود اليت تبذل من 
تتكامل فيه القطاعات االقتصادية عند مستوى مرتفع من االنتاجية وحسن 
التوسيع، وعلى النحو الذي حيقق استقاللية االقتصاد، وخيلصه من التبعية، 
وحبيث يرتفع مستوى معيشة الناس ماديا وروحيا، يف اطار احملافظة على القيم 

نا اإلسالمية .وتقاليد بالد

خمتلف نواحي احلياة، ومتثل حال جذريا ملشكلة التخلف، فهدفها الرئيسي هو 

د. فرهاد حممد علي األهدن، التنمية االقتصادية الشاملة، مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر، -73
.59-58قاهرة، ص ال



40

رفاهية االنسان، وهذا يعين ان جهودها وأهدافها واسرتاتيجيتها جيب أن تكون 
لعامل االسالمي، أي القضاء على بطالته وفقره، مصاغة بعناية لنفي شقاء انسان ا

وجوعه، وأميته، ومعاناته يف أحواله السكنية والصحية، ورفع مستوى ثقافته ومتتعه 
74باحلياة والقيم اجلمالية فيها .

والتنمية االقتصادية حبسب رأي بعض الكتاب املعاصرين الذين تناولوها من 
اإلنسان درجات متزايدة من السيطرة على منطلقات إسالمية تعين : حتقيق 

املوارد املتاحة يف الكون، واليت سخرها اهللا سبحانه وتعاىل خلدمة اإلنسان، وذلك 

املسلم. أو هي : عمارة البالد، من خالل حتقيق التقدم االقتصادي، وتوفري 
لة التوزيع . ويتمثل ذلك يف الوصول باملستويات االنتاجية والتوزيعية إىل عدا

وباختصار شديد فإن هدف التنمية حسب هذه التعريفات إمنا هو حتقق حد 
75

ول االسالمية يف جمال التطبيق بني النظام وبسبب ختبط العديد من الد
االسالمي والنظام الغريب، فهي تعاين العديد من املشاكل االقتصادية : مثل 
الفقر، والتضخم والتبعية الغذائية، والديون والفوائد الربوية وغريها ، وكان هدفها 

ساليب االساس هو اللحاق مبستوى التقدم والرفاهية يف البالد الغربية وتقليد ا
احلياة فيها .

مناهج وتطبيقات،  املؤسسة اجلامعية للدراسات –د . إبراهيم العسل، التنمية يف اإلسالم مفاهيم -74
. 132م، ص 1996- هـ 1416والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، 

.32مرجع سابق،  دور الزكاة يف التنمية االقتصادية، ص -75
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فلهذا سامهت املناهج اإلمنائية الشمالية ليس يف معاجلة التخلف، وامنا يف 

الدول يف كل إن مل يكن الدولمناهج التنمية الغربية، ومازالت تطرح، يف معظم
وبشهادة مجيع الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية ذات املتخلفة. وبالتايل

العالقة، فشلت يف اجلهود اإلمنائية اليت بذلت يف حتقيق التنمية املنشودة. ومن مث 
76تصادي واالجتماعي يف هذه الدول زادت حدة مشكلة التخلف االق

.الضوابط االقتصادية لتنمية األموالالمطلب الثاني : 

من ذلك 
ملستواهم االقتصادي واالجتماعي مبا يكفل هلم احلياة الطيبَّة.

ومعيار التنمية يف اإلسالم هو توفري الضروريات الالزمة حلياة األفراد والعمل على 
حتقق التنمية وضع اإلسالم بعض الضوابط اليت فحتقيق زيادة يف الدخل.

:االقتصادية، ومن ذلك

:العنصر البشرى أوال : ضابط

نسان وملزاولة النشاط واإلميان بان اهللا سخر لإلنسان ما يف الكون خلدمة اإل
. وكذلك  اإلميان بالتفاوت يف األرزاق وبتسخري الناس لبعضهم االقتصادي

الرزق امتثاًال ألمر اهللا البعض ومن هنا جيب على الفرد املسلم السعي لكسب 
قال تعالى:،والرضي مبا قسمه اهللا وفق حكمته وعدله وعلمه مبا هو صاحل هلم

نـَْيا َوَرفـَْعَنا أ نَـُهم مَِّعيَشتَـُهْم ِيف اْحلََياِة الدُّ ُهْم يـَْقِسُموَن َرْمحََة َربَِّك َحنُْن َقَسْمَنا بـَيـْ
ٌر ممَِّّا بـَْعَضُهْم فـَْوَق بـَْعٍض َدَرَجاٍت لَِيتَِّخذَ  بـَْعُضُهم بـَْعضًا ُسْخرِيًّا َوَرْمحَُت َربَِّك َخيـْ

ملنهج اإلسالمي يف التنمية االقتصادية، دار الوفاء للطباعة والنشر د. عبداحلميد الغزايل، حول ا- 76
.55م، ص 1989-هـ 1409مصر، الطبعة األوىل –والتوزيع املنصورة 
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. وأيضًا إلميان بان مزاولة النشاط االقتصادي عبادة وهو حماسب 77َجيَْمُعوَن)
عليها ومن هنا فهو مثاب عليها فأن سعى لكسب الرزق وبذل اجلهد فيه ابتغاء 

* َعمَّا  رَبَِّك لََنْسأَلَنـَُّهْم َأْمجَِعْنيَ فـَوَ قال تعالى :انه حياسب عليها يوم القيامة . 
78.َكانُوا يـَْعَمُلونَ 

ومن هنا فال بد أن يوجه هذا النشاط وفق أوامر اهللا وتوجيهاته وأن يكون اهلدف 
79منه التنمية اليت تعود على مجيع األمة باخلري .

االبتعاد عن الربا .ثانيا :

ولعل هذا الضابط من أهم الضوابط االقتصادية من حيث عدم االلتزام به 
سيرتتب عليه اضرار كبرية .وقد أكد القرآن الكرمي على حرمة الربا حترميا صرحيا، 

َميَْحُق اللَُّه الرِّبَا َويـُْرِيب وقال تعالى :. 80َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرِّبَاقال تعالى :
وقد بلغ من تأكيد القرآن على حرمة الربا أن جعل تركه من 81.َدقَاتِ الصَّ 

شروط االميان، وأن من يتعامل به حمارب اهللا ورسوله . وكما اعتربه صلى اهللا عليه 
َرة َعن النَِّبي صلى اهللا ف، وسلم من السبع املوبقات ومستحقا للعن َعن أبي ُهَريـْ

" اجتنبوا السَّبع املوبقات ". قَاُلوا: يَا َرُسول اهللا، َوَما هن؟ َعَلْيِه َوسلم قَاَل:
، َوأكل الرِّبَا  قَاَل: " الّشرك بِاللَّه، َوالسحر، َوقتل النَّفس الَِّيت حرم اهللا ِإالَّ بِاحلَْقِّ

.32سورة الزخرف : -77
.92سورة احلجر :-78
، اإلسالم حلل مشكلة التنمية االقتصادية، ورقة عمل بعنوان:رؤية،د. حسن حممد ماشا عربان- 79
.18ص 
.275سورة البقرة : -80
.276سورة البقرة : -81
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ات اْلُمْؤِمَنات َوأكل َمال اْلَيِتيم، والتويل يـَْوم الزَّْحف، َوقذف اْلُمْحصنَ 
َلَعَن َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم .وقال صلى اهللا عليه وسلم :82تاْلَغاِفَال 

83.َعْشَرًة: آِكَل الرِّبَا، َوُموِكَلُه، وََكاتَِبُه، َوَشاِهَدْيهِ 

والربا كسب بال جهد يثري صاحب املال على حساب اآلخرين، بعيدا عن 
ةاملستثمر يف كل االحوال، لتصبح الفئة اخلسارة، فائدته مضمونه يناهلا املرايب

84لديهم األموال بال ضابط وال قيد .

االلتزام باالستخدام األمثل للموارد االقتصادية .ثالثا: 

يعين ختفيض اهلدر يعد هذا الضابط من أهم الضوابط االقتصادية والذي 
والتبذير ويتطلب هذا اختاذ احليطة واحلدر يف استخدام تلك املوارد حىت ميكن 

االستعداد للمقارنة بني املشاريع املختلفة واختيار وإمناةيعين حتمل املخاطر 
املشروع اليت تكون أضراره قليلة، ويف ضوء هذ االستخدام الرشيد لألموال يف هذا 
النوع من املشاريع سيحقق التخصيص األمثل للموارد ضمن األولويات مما يرفع 

يقول تبارك . من قيمة املوارد االقتصادية املتاحة عرب آليات الرتاكم الرأمسايل
على الرغم من 85.وَُكُلوا َواْشَربُوا َوَال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه َال حيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ :وتعالى

.10، ص4، ج2766أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الوصايا، رقم احلديث : -82
.67، ص2، ج635أخرجه االمام أمحد يف مسنده، رقم احلديث : -83
لضوابط الشرعية الستثمار األموال، حبث مقدم غلى املؤمتر العلمي األول د. زياد إبراهيم مقداد، ا-84

2005مايو - 9-8( االستثمار والتمويل يف فلسطني بني افاق التنمية والتحديات املعاصرة ) يف الفرتة 
.13م ، ص 

.31سورة االعراف : -85
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إىل أمهية املوازنة ما بني االنفاق االستهالكي وعدم االسراف يف االنفاق 

86تنمية األموال.انفاق املوارد املتاحة وبالتايل إتاحة الفرصة إىل 

منع االحتكار .رابعا : 

وغريه، وهو استغالل قائم على عنصر االنتظار الزمين لتحقيق الكسب، دون 
ممارسة أي نشاط اقتصادي إنتاجي يضيف منفعة إىل السلعة. والدخل املتولد 

وهو االنتظار عن االحتكار غري شرعي العتماده على عنصر حرمه االسالم، 
يف االقوات باإلجتارالزمين، كما هو واضح يف حترمي الربا. وحتقيق الكسب 

عنه من الظلم وإضرار باملصاحل الضرورية ألفراد أمر منهي عنه، ملا ينشأ
االقتصادية واالجتماعية لألفراد. فقد روى أبو هريرة عن رسول اهللا قوله : من 
ملسلمني فهو خاطئ، وقد برئت منه ذمة 

اهللا ورسوله .
االسالمي ، إيقاف جزء من املوارد دويشمل حترمي االحتكار يف االقتصا

يوسف علي عبد االسدي، االستثمار يف النظام االقتصادي االسالمي، جامعة البصرة، كلية أ.د-86
.14م ،   ص 2012، 30االدارة واالقتصاد، العلوم االقتصادية ، العدد 
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وس سواء كانت هذه املوارد رؤ –على حساب املصلحة العامة للمجتمع ككل 
87أموال، أو قوى انتاجية، أو موارد طبيعية .

.لفريضة الزكاةالتنمويالدور المطلب الثالث : 

الزكاة نظام اقتصادي رباين يفوق كل األنظمة الوضعية ؛ ألن واضعه هو 
رب البشر وخالقهم وهو العامل مبا يصلح هلم ، وحيقق هلم السعادة يف الدنيا 
واآلخرة، ومن الوظائف التنموية اليت حتققها الزكاة مسألة توزيع الثروة بني أفراد 

{َكْي َال َيُكوَن ء كما قال تعاىل : 
.88ُدوَلًة بـَْيَن األْغِنَياِء ِمْنُكْم}

ومما يظهر العدل يف توزيع الثروة اختالف مقادير الزكاة  هناك من األموال ما 
يؤخذ منه اخلمس ، ومنها ما يؤخذ منه العشر وبعضها يؤخذ منه نصف العشر ، 

وذلك حسب نوع املال واجلهد املبذول فيه ،  ومنها ما يؤخذ منه ربع العشر ، 
ودرجة املخاطرة ، وغري ذلك من االعتبارات اليت حتقق هذا العدل يف التوزيع ، 
فمن غري املنطقي أن يتساوى من جيد كنزًا بسهولة ، مع من يزرع احلبوب عاماً  

.89كامالً ويتعب يف احلرث والسقي ، أومن يريب املاشية ويتعب عليها

.161ص الزكاة االسس الشرعية والدور اإلمنائي،مرجع سابق ، -87
.7سورة احلشر : -88

مقدم إىل مؤمترمكافحة الفقر باالستفادة من  االجتهادات  الفقهية،تفعيل دور الزكاة ىف-89
لفقه اإلسالمى الدوىل، منشور علىالدورة الثامنة

. http://shadipal.net/vb/threads/32139املوقع
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و م
للفقري يف نفس الوقت ، ومن هنا شرع اإلسالم جلايب الزكاة  أن يأخذ من األنعام 

،  كما جاء يف وصية رسول اهللا صلى اهللا أرداهاأوسطها  وال يأخذ أفضلها وال 
.90)الهم:( إياك وكرائم أمو عليه وسلم ملعاذ بقوله 

وتعد الزكاة من األدوات األساسية  لتنمية املال وإعمار األرض، ذلك ألن 
رب املال أمام خيارين، ال ثالث هلما : إما أن يستثمر ماله وخيرج الزكاة من 
أرباحه، أو حيتفظ به فتأكله الزكاة بنسبة ثابته كل عام .وهلذا قال رسول اهللا 

رُْكُه َحتَّى َأالَ :  صلى اهللا عليه وسلم  َمْن َوِلَي يَِتيًما َلُه َماٌل فـَْلَيتَِّجْر ِفيِه، َوَال يـَتـْ
91تَْأُكَلُه الصََّدَقُة.

كما أن الزكاة تعمل على إعادة وعدالة التوزيع يف صاحل الطبقات الفقرية، مما 
يساعد على زيادة اشرتاكهم يف االنتاج من ناحية، وزيادة إنفاقهم االستهالكي 

ناحية أخرى . ومن مث يساهم يف زيادة الطلب الفعال واالنتعاش من

92واالنتاج .

إن حجم احلصيلة اليت يتم مجعها من الزكاة كبرية حبيث تؤهلها لقيادة عملية 
ومي، فالدولة تستطيع توظيف التنمية االقتصادية يف شىت جماالت االقتصاد الق

أموال أخرجه اخرجه الدارمي يف سننه، كتاب الزكاة، باب النهي عن أخذ الصدقة من كرائم - 90
.1015، ص3، ج1671الناس، رقم احلديث :  

، 641أخرجه الرتمذي يف سننه، كتاب الزكاة، باب ما جاء يف زكاة مال اليتيم، رقم احلديث:  -91
.23، ص2ج

د. عبداحلميد الغزايل، حول املنهج اإلسالمي يف التنمية االقتصادية، دار الوفاء للطباعة والنشر -92
. 72م ، ص1989-هـ 1409مصر، الطبعة األوىل –والتوزيع املنصورة 
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هذه احلصيلة يف مشاريع إنتاجية تعتمد على استغالل طاقة كل فرد ممن يتلقون 
الضمان االجتماعي يف عمل منتج نافع خيدم منه نفسه وجمتمعه ولعل خري 
مشروع لتطبيق الضمان االجتماعي يف جمتمعنا احلديث ما يقوم على إنشاء 

حيث ميكن إنشاء مشروعات إنتاجية من ميزانية املشروعات االنتاجية الكبرية،
الضمان االجتماعي، باإلضافة إىل أن الزكاة تعترب أداة مالية فاعلة تساهم يف 
حتقيق اهداف كثرية للمجتمع إال أن دورها ال يقتصر على هذه اجلوانب بل 

93مسامهتها أيضا يف متويل بعض مشروعات الدولة الداخلة يف خطة امليزانية .

دور كبير في التنمية فيما يلي :للزكاةخص مما سبق  ذكره أن نل

1–.

ال تضر الغين عند األخذ منه كما حترص على األنفع للفقري يف نفس -2
.الوقت

فتح فرص عمل لكل من احتاج اىل العون .–3

املسامهة يف حتسني البنية التحتية للمجتمع .–4

صاحل الطبقات الفقرية، مما يساعد يفتعمل على إعادة وعدالة التوزيع –5
على زيادة اشرتاكهم يف االنتاج من ناحية، وزيادة إنفاقهم االستهالكي من ناحية 

.أخرى

: الزكاة أداة مالية تساهم في زيادة االستثمار .الرابعالمطلب 

د. عالء الدين الرفايت، الزكاة ودورها يف االستثمار والتمويل، حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي األول- 93
مايو 10- 8( االستثمار والتمويل يف فلسطني بني آفاق التنمية والتحديات املعاصرة ) املنعقد يف فرتة 

.19، ص 2005
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الزكاة حتقق الدعوة الستثمار األموال، ويظهر واضحا من خالل كثري من 
األمور، من ذلك أن أدوات االنتاج معفاة من الزكاة مهما بلغت قيمتها 

ة إال األموال السائلة وما يف وأصول املصانع واملعدات الثقيلة، وال خيضع للزكا
حكمها، من مواد خام، ومواد شبه مصنعة أو مصنعة، أو ما يسمى بالربح 
الصايف وقت وجوب الزكاة، وما ذلك إال جتيعا على االستثمار ودفع كل قادر 
على استغالل أمواله وتثمريها يف كل عمل حالل وبذلك ينجو من إمث الكانزين 

   .

ر املال كبريا فإن  ذلك يؤدي إىل تنمية النشاط االقتصادي وإذا كان استثما
مما ينتج عنه إجياد فرص عمل جديدة، فتنتفع بذلك أعداد كبرية من الناس، 
فيتحول عدد منهم إىل أفراد يدفعون الزكاة، إن مالك املال الذي ال يستثمر 

ه سنة، ونصف12يعرض ماله للخسارة، حيث خيسر ربع ماله يف مدة أقل من 
94سنة، ويف هذا دليل على ما جاءت به السنة الشريفة .28يف أقل من 

الزكاة وسيلة متنع تركز الثروة يف يد فئة قليلة وبقاء رأس املال مرهون يف يد 

أما إذا توفر املال ومت انتشاره يف أيدي معظم الناس زاد ،عن كثري من االستثمار
والبحث عن مشروعات إنتاجية مرحبة، وزادت جدية أصحاب ،احلافز لالستثمار

الثروة يف ذلك نتيجة لزيادة املنافسة بني رؤوس األموال على تنفيد املشروعات، 

فاطمة حممد عبد احلافظ حسونة ، اثر كل من الزكاة والضريبة على التنمية االقتصادية، قدمت - 94
بكلية الدراسات العليا يف جامعة هذه الرسالة الستكمال درجة املاجستري يف املنازعات الضريبية

. 109م، ص2009فلسطني، - نابلس–النجاح الوطنية 
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س األموال وهذه الصور ال تكون موجودة يف ظل تركز الثروة ويقوم أصحاب رؤو 
95باملشروعات االحتكارية .

هو واحد من أهم املتغريات فإن االستثمار في االقتصاد الوضعي
االقتصادية اليت هلا دور حاسم يف حتقيق التنمية االقتصادية لذلك أولت النظرية 

ل من االستهالك كنسبة من الطلب الكلي، فتعددت تعاريف يشغل حيزا أق
االستثمار يف االقتصاد الوضعي، ولكنها تشري إىل تنمية املال بشكل  يؤدي إىل 

تعريف حتقيق إضافات إىل رأس املال املادي أو جتديد مكوناته، وعليه ميكن 
96بأنه التغري يف رصيد رأس املال خالل مدة زمنية حمددة .االستثمار

إن الغاية من االستثمار يف االقتصاد الوضعي هي حتقيق ربح من توظيف 
املال يف نشاطه منتج، وحتقق الربح أو الربح املتوقع يتوقف على العالقة بني 
اإليرادات والنفقات املتوقعة نتيجة تنفيذ القرار االستثمار، أو هو املقارنة بني 

دة، كما يف الفكر الكنزي.الكفاية احلدية لرأس املال وسعر الفائ

عالء الدين عادل الفايت، الزكاة ودورها يف االستثمار والتمويل، حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي - 95
كلية التجارة األول ( االستثمار والتمويل يف فلسطني بني آفاق التنمية والتحديات املعاصرة، املنعقد يف

.  9م، ص 2005يف اجلامعة االسالمية، 
عادل عبد العظيم، اقتصاديات االستثمار : النظريات والتحديات، جملة جسر التنمية ، العدد - 96

.  3-2.ص 2007-نوفمرب- السابع والستون
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كما يعترب االدخار املصدر الرئيسي لتمويل االستثمارات يف كال القطاعني 
يعين عدم توفر –اخلاص واحلكومي، إذ أن عدم توفر املدخرات أو األجنبية 

97القدرة على متويل املشروعات االستثمارية .

ميع هذه املدخرات، اليت لذا وجب اجياد املنظمات الوسيطة واليت تقوم بتج
غالبا ما تكون صغرية ، ووضعها حنت تصرف املستثمرين . وجند أن هذه 

وذلك لعدم تطور قطاع الصناعات وخاصة االفرع الصناعية املنتجة للسلع 
الرأمسالية ( صناعة البناء، صناعات ال

98من اخلارج .

كما أن هناك عامال ال يقل أمهية يف نظرية كينز، وهو سعر الفائدة. فطبقا 
اية احلدية لرأس هلذه النظرية ، يتوقف حجن االستثمار على العالقة بني الكف

املال وسعر الفائدة النقدي طويل األجل. فزيادة الكفاية احلدية لراس املال أو 
اخنفاض سعر الفائدة يؤدي إىل زيادة حجم االستثمار. وبالعكس فاخنفاض 
الكفاية احلدية لرأس املال أو ارتفاع سعر الفائدة يقلل من حجم االستثمار، 

لفائدة النقدي من ضمن حمددات االستثمار .والسبب الرئيسي يف اعتبار سعر ا

ومن هنا  ال بد أن يقارن املستثمر بني سعر الفائدة باعتبار تكلفة جيب 
أخذها يف احلسبان وبني العائد املتوقع من االستثمار، وتستمر عملية االنفاق 

م ، 1977د. السيد عبد املوىل، أصول االقتصاد ، دار الفكر العريب، جامعة القاهرة ، -97
.  274ص
. 288املرجع السابق، ص-98
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س املال مع سعر تتساوى فيها الكفاية احلدية لرأاالستثماري إىل املرحلة اليت
99الفائدة النقدي السوقي . 

أما يف االقتصاد اإلسالمي، فإن سعر الفائدة ال وجود له، بينما تعترب الزكاة 
نفقة مفروضة على رأس املال النامي. وعلى ذلك فإن أصحاب الثروات يف 
األحوال العادي، سوف يتخذون قرارات االستثمار، طاملا أن الربح املتوقع 

يضمن على األقل احملا
% ) وهو أقل 2.5يستمرون يف االستثمار طاملا كان املعدل  احلدي للربح (

سعر للزكاة املقررة سنويا على األموال فعال أو تقديرا .

وللزكاة دور يف حتسني توقعات رجال األعمال بالنسبة ملستوى النشاط 
ل، أي رفع الكفاية احلدية لرأس املال، وذلك من خالل توقع االقتصادي املستقب

ارتفاع اإليرادات املستقبلة نظرا التساع السوق الناتج عن إعادة توزيع الدخل يف 
صاحل الطبقات الفقرية ذات امليل املرتفع لالستهالك، هذا األثر الرتاكمي للزكاة 

صة باإليرادات على جانب الطلب يكون له أثره يف حتسن التوقعات اخلا
املستقبلة، مما يؤدي إىل تفاؤل رجال األعمال، ومن مث يرفع الكفاية احلدية لرأس 

املال، ويشجع على زيادة االستثمارات أكثر منها يف اقتصاد غري اسالمي .    

فيما تحفيز التمية واالستثمار دور كبير في للزكاةنلخص مما سبق  ذكره أن 
يلي :

1.
.وما يف حكمهامنهاضع للزكاة إال األموال السائلةختال

خال عبد الرمحن املشعل، اجلانب النظري لدالة االستثمار، جامعة االمام حممد بن سعود - 99
.90اإلسالمية، سلسة نشر الرسائل اجلامعية، ص 
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ذلك يؤدي إىل تنمية النشاط االقتصادي مما إذا كان استثمار املال كبريا فإن.2
.ينتج عنه إجياد فرص عمل جديدة

تركز الثروة يف يد فئة قليلة وبقاء رأس املال مرهون يف يد القلة الزكاة وسيلة متنع.3
.

فريضة الزكاة تؤدي إىل زيادة احلافز لالستثمار يف االقتصاد االسالمي أكثر منه .4
يف االقتصاديات غري اإلسالمية .

يؤدي فرض الزكاة على رؤوس األموال النامية، فعال أو تقديرا، إىل حث أصح.5
على استثمارها حىت يكون إخراج الزكاة من العائد ال أصل رأس املال .

ترفع الزكاة من الكفاية احلدية لرأس املال، ملا تشيعه من جو التفاؤل الذي يسهم .6
يف حتسني توقعات أصحاب رؤوس األموال .   

الرابعالمبحث 

عند مفكرين االقتصادينفي محاربة ظاهرة الفقرللزكاة( األبعاد االقتصادية 
(

.المطلب األول : مفهوم ظاهرة الفقر وأنواعه

هذه الظاهرة قدمية جدا فيه نابعة من عمق الشريعة االسالمية، فقد أوصانا 
القران آياتكثري من سبحانه وتعاىل بإعطاء الصدقات للفقراء واملساكني يف
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ِإْن تـُْبُدوا الصََّدقَاِت فَِنِعمَّا ِهَي َوِإْن ُتْخُفوَها الكرمي، يقول تبارك وتعاىل : 
ٌر َلُكمْ  100.َوتـُْؤُتوَها اْلُفَقَراَء فـَُهَو َخيـْ

ْلَيْأُكْل بِاْلَمْعُروفِ وقوله تعاىل :  101.َوَمْن َكاَن َفِقيًرا فـَ

َها ِإنََّما وقوله تعاىل :  الصََّدقَاُت لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَليـْ
َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهْم َوِفي الرِّقَاِب َواْلَغارِِميَن َوِفي َسِبيِل اللَِّه َواْبِن السَِّبيِل َفرِيَضًة 

: د بالفقيرالمراولقد ذكر الطربي يف تفسريه أن 102.ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيمٌ 
103احملتاج املتعفف عن املسالة، واملسكني: احملتاج السائل.

كثريا الذين يسمعون مصطلح الفقر فيظنون أنه مصطلح اجتماعي، ولكن 
توسع هذا املفهوم وأصبح ظاهرة اجتماعية واقتصادية عاملية ومست العديد من 

نذ زمن طويل واختلف يف الدول املتقدمة أو النامية .ولقد عرفت هذه الظاهرة م
تعريف هذا املصطلح عدة تعريفات منها :

تعريف الفقر للغة :.1
فقر: الفقر والفْقر:  ضدُّ الِغىن، ِمْثُل الضَّْعِف والضُّْعف. اللَّْيُث: والُفْقر لَُغٌة 

َوَرُجٌل َفِقٌري ِمَن َرِديَئٌة؛ اْبُن ِسيَدْه: وَقْدُر َذِلَك َأن َيُكوَن َلُه َما َيْكفي عياَله، 
اْلَماِل، َوَقْد فـَُقَر، فـَُهَو َفقري، َواجلَْْمُع فـَُقراُء، واألُنثى َفِقريٌة ِمْن ِنْسَوٍة فـََقائِر؛ َوَحَكى 
اللِّْحَياِينُّ: ِنْسَوٌة فـَُقراُء؛ َقاَل اْبُن ِسيَدْه: َوَال أَدري َكْيَف َهَذا، قَاَل: َوِعْنِدي َأن 

.271سورة البقرة :-100
.6سورة النساء : -101
.60سورة التوبة : -102
حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي ، جامع البيان يف تأويل -103

م، 2000هـ /1420القرآن، احملقق: أمحد حممد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 
.305، ص14ج
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قَاِئَل َهَذا ِمَن 
104.فـَُقهاءُ 

: تعريف الفقر في الفكر اإلسالمي
هو من ليس له مال وال كسب الئق به، يقع موقعا من كفايته، من الفقير

سه، وما تلزمه نفقته من مطعم ومشرب، وملبس ومسكن، وسائر ماال بد منه لنف
.غري إسراف وال تقتري

فقد اختلف العلماء يف تعريفه على أقوال، ومن أشهرها : أنه أما المسكين 
الذي ال ميلك قوت يومه، ولكن ال يكفيه، وذكر بعضهم أن املسكني والفقري 
مبعىن واحد، وهذا له حظ من النظر لو ورد لفظ املسكني يف سياق منفردا عن 

فقري، أما لو اجتمع لفظ املسكني والفقري فال بد من التفريق بينهما يف املعىن، ال
حول الفقري واملسكني اختالفا كثريا، فذهب أبو يوسف وقد اختلف العلماء

105وخالفهما اجلمهور .

: تعريف الفقر اقتصاديا
هو العجز عن إشباع احلاجة األساسية أو الضرورية سواء ذلك يف األفراد أو 
الشعوب . ويعين ذلك أن الفقري هو الشخص أو الشعب الذي ال جيد طعامه أو 
شرابه أو مالبسه، أو مسكنه بشكل كاف الحتياجاته وبعبارة أخرى  هو الفرد 

1414- الثالثة بريوت، الطبعة: –منظور األنصاري، لسان العرب، الناشر: دار صادر بن - 104
.60، ص5هـ، ج

ماجد بن صاحل بن مشعان املوقد، وسائل معاجلة الفقر يف العهد النبوي، رسالة ماجستري، - 105
هـ )، 1436/ 1435قسم االقتصاد االسالمي،( –اجلامعة االسالمية باملدينة املنورة، كلية الشريعة 

.2ص
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لذي يعتربه بعض أو الشعب الذي يعيش عند مستوى الكفاف، هو املستوى ا
د أو الشعب أحس بيسر االقتصادين الكالسيك مستوى حديا إذا جتاوزه الفر 

يفكر يف إشباع احلاجات غري الضرورية (احلاجة دون الكمالية أو أاحلياة، وبد
. أو أنه مستوى من إمجايل الكسب أو الدخل الذي ال يكفي 106التحسينية ) 

107على الكفاءة البدنية .للحصول على الضروريات الالزمة، للحفاظ 

 : التعريف الشامل
الفقر هو حالة اقتصادية تتمثل يف نقص املال جانب االحتياجات األساسية 
للعيش بنجاح مثل الطعام واملياه والتعليم واملأوى. وهناك العديد من التعاريف 
العملية للفقر يدور حوهلا نقاش حاد للتوصل إىل تعريف موحد : حيث أن 
التأمني الدخل واالستقرار االقتصادي والقدرة على توقع الفرد على استيفاء 

على أنه احلالة االقتصادية اليت ال ميكن فيها ختمني وجود مصادر مستقرة لتوفري 
108احلاجات األساسية للحياة .

أنواع عدة غير أكثر الناس ال يعرف من أنواع الفقرلمون أن وكما تع
الفقر إال نوعًا واحدًا اشتهر ذكره في كتب الحديث واألدب العربي، أال 

فمن أنواع الفقر ما يلي : » الفقر الُمدِقع«وهو 

د. محدي عبد العظيم، فقر الشعوب بني االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالمي، دار الكتب -106
.  10م، ص1995هـ / 1415مصر )، –املصرية (القاهرة 

صاحل صاحلي، االليات املؤسسية لعالج ظاهرة الفقر يف االقتصاد اإلسالمي والنتائج املتوقعة -107
م، 2011هـ / 1432سالة ماجستري يف االقتصاد االسالمي، لتطبيقها يف االقتصاد اجلزائري، ر 

.  13ص 
مكافحة الفقر، سلسلة دراسات يصدرها مركز االنتاج االعالمي، جامعة امللك عبد العزيز ، - 108

.26االصدار الثالث، ص
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املادية اليت تساوي اإلمكانياتوهو أدىن مستوى من توافر الفقر المدقع :.أ

الفرد عرب دخله أن على قيد احلياة ويتحدد هذا النوع باحلالة اليت ال يستطيع
الغذائية املتمثلة بعدد السعرات احلرارية اليت متكنه من مواصلة يشبع حاجاته 

د معينة، وميثل خط الفقر املدقع كلفة تغطية تلك احلاجات حياته عند حدو 

وحبدود معينة وميثل خط الفقر املدقع كلفة تغطية تلك احلاجات الغذائية سواء 
109للفرد أو األسرة وفقا للنمط الغذائي.

الفقر المطلق : .ب
الفقر املطلق يشري إىل معايري ال تتغري مع الزمان وال املكان ، مثال ذلك 
املقياس املطلق اخلاص بنسبة السكان الذين يتناولون من الطعام أقل من احلاجة 

سعر حراري 2.500إىل 2.000للحفاظ على سالمة البدن البشري حوايل 
ىن الدخل، وأدىن التعليم، يوميا . والفقر املطلق يشري إىل أناس حيصلون على أد

ووفقا ملدخل 110وأدىن املنزلة االجتماعية. مع انعدام الفرص املتاحة هلم ..

النتائج التالية:صاحبها حتقيق 
سبتهم إذا قل عدد األفراد أو األسر الذين يعيشون حتت حد الفقر أو قلت ن.1

من إمجايل السكان، وهذا يتضمن حدوث زيادة يف الدخول املطلقة لبعض أفراد 
الطبقة الفقرية حبيث ترتفع دخوهلم من مستوى أعلى من حد الفقر.

.137مرجع سابق، أمهية االستثمار الوقفي ودوره يف ختفيف مشكلة الفقر، ص-109
.45بق، مكافحة الفقر، ص مرجع سا-110
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إذا ارتفع مستوى الدخل لألفراد الذين ظلوا يعيشون حتت حد الفقر، ولعل .2
الطبقة الفقرية هذا يضمن حلد ما أن الزيادة اليت حدثت يف دخول بعض أفراد

ورفعتهم فوق حد الفقر مل تتم على حساب نقص يف دخول األفراد اآلخرين من 
نفس الطبقة والذين ظلوا حتت حد الفقر، فارتفاع متوسط الدخل لألفراد الذين 
يعيشون حتت حد الفقر يعين أن التحسن يف الدخل مل يقتصر على القلة الذين 

د ليشمل الذين ظلوا حتت حد الفقر خرجوا من حتت حد الفقر و لكنه امت
أيضا.

اخنفاض التباين بني دخول األفراد الذين يعيشون حتت حد الفقر، ولعل هذا .3

ولكنها توزعت بينهم حبث حيصل األفراد األقل دخال على نصيب أكرب من هذه 
111.مما يقلل من فوارق الدخول بني كل أفراد الطبقةالزيادة

الفقر النسبي : ج.
الفقر النسيب هو مفهوم شخصي ومتغري إىل حد بعيد من شخص آلخر، بل 
وبالنسبة لنفس الشخص من وقت آلخر ومن مث ال يكاد يوجد قياس للفقر 

دت هذه النسيب يف حد ذاته، إمنا يستدل بدرجة سوء توزيع الدخل فكلما زا
الدرجة انتشر الفقر النسيب، وينحسر هذا األخري كلما اخنفضت درجة سوء 

توزيع الدخل.
يبلغ عدد املعرضني للفقر املتعدد األبعاد :  وفي تقرير لألمم المتحدة

مليار يعيشون فعال يف حالة فقر متعدد 105مليار شخص، منهم 2.2حوايل 
فقراء العامل يف املناطق الريفية، حيث ينتشر الفقر األبعاد . ويعيش ثالثة أرباع 

أ.بن مساعني حياة، أ. بن عبيد فريد، دور الزكاة يف حماربة الفقر ومتويل التنمية يف البلدان - 111
.18اإلسالمية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، ص 
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بني العاملني يف الزراعة بأعلى املعدالت، بسبب دوامة اخنفاض اإلنتاجية، 
مليار شخص يف 1,2والبطالة املومسية، وتدين األجور . واجلدير بالذكر أن 

دل دوالر أمريكي، يرتفع املع1025يف املائة) يعيشون على أقل من 22العامل (
مليار شخص . 2,7يف املائة، أي ما يعادل 50العاملي لفقر الدخل إىل حوايل 

وبرفع اخلط األدىن لقياس الفقر ، تنظم أعداد كبرية من األشخاص إىل قافلة 
يف املائة من 44,4املعرضني للفقر، والظروف املرتدية . ففي جنوب آسيا يعيش 

2.50و 1.25غ يرتاوح بني مليون نسمة، على مبل730السكان، اي حوايل 
دوال يوميا . وقد يعود العديد ممن التحقوا مؤخرا بالطبقة الوسطى إىل الفقر من 

112جديد يف حال حدوث تغري مفاجئ يف الظروف.

أن الفقر يعين عدم كفاية االحتياجات السياسية :ومن هنا نلخص
انسني الختالف غري متجاءوهذا يعين أن الفقر ،واالقتصادية واالجتماعية

وأيضا تتعدد االحتياجات وختتلف وفقا للعادات ،واحتياجات الريف عن املدينة
113والتقاليد واألعراف السائدة واملعتقدات الدينية واإلرث الثقايف .

.مستوى خط الفقر وأسبابهقياسضوابط لمطلب الثاني : ا

الفرع األول : مؤشرات قياس الفقر .

، املضي يف التقدم بناء املنعة لدرء املخاطر، صادر عن األمم 2014تقرير التنمية البشرية -112
. 19اإلمنائي ، صاملتحدة 

دار السالم أمحد حممد سليمان، ورقة علمية بعنوان: الزكاة ودورها يف حماربة الفقر، جملة - 113
-GCNU Journal ISSN: 1858الدراسات العليا، جامعة النيلني،   6228م 2016

.237، ص11/1/
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ؤشرات قياس الفقر فهي تعتمد على احلاجات األساسية يوجد الكثري من م
لإلنسان، بالرجوع اىل املنظمات واهليئات الدولية يف قياس الفقر، وغريها الكثري 

من املؤشرات على اختالف مصادرها، وميكننا عرض أهم امل
حتديد او قياس مستوى الفقر على النحو التايل :

نصيب الفرد من املؤشرات اليت يعتمد عليها يف الدراسات االقتصادية  أوال :
كونه يدلل على مستوى الفقر بصفة عامة، وحبسب هذا املؤشر بقسمة الناتج 
القومي اإلمجال على عدد السكان، كما يوضح الفارق بني مستوى جمتمع معني 

أقل منه يف وآخر، فكلما كان نصيب الفرد من الناتج القومي يف جمتمع معني

هذا عدم وجود الفقر فيه، فوجود الفقر يتوقف على التوزيع العادل للثروة وعوامل 
114أخرى .

ميكن قياس خط الفقر على منط السلوك الغذائي للفقراء، يتطلب توفر ثانيا :
البيانات التفصيلية لكميات وقيم استهالك كل مادة غذائية رئيسية لكل أسرة 
من األسر املبحوثة أو على األقل لفئات اإلنفاق الدنيا من حيث نصيب الفرد 

من السعرات من إنفاق األسرة، وذلك من أجل حساب حصة الفرد اإلمجالية 
لكل واحدة من تلك الفئات ويف كثري من األحيان ال تتوفر تلك البيانات أو ال 

115تتوفر املعلومات واخلربة املطلوبة حلساب حصة الفرد من السعرات .

نسبة الفقر في المجتمع .ثالثا : 

.79االسالمي، صاآلليات املؤسسية لعالج ظاهرة الفقر يف االقتصاد مرجع سابق، -114
.25املعهد العريب لتخطيط، اخللفية النظرية خلط الفقر، الكويت، ص-115
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من أمهية باقي املؤشرات إال أنه يبقى نسيب، حبيث يبقى مرتبط بتحديد صفة 
الفقر للحكم على شخص معني بأنه فقري، فكثري من لدراسات تعترب أن الفقري 
هو من يقل دخله على دوالر واحد يف اليوم، ودراسات أخرى تعترب حد الفقر 

ملؤشر خيتلف باختالف  هو دوالر ونصف يف اليوم أو دوالرين، وبالتايل فإن ا
احلد املعترب، وجند أن هناك تباين يف كثري من التقارير اليت تعتمد على هذا 

116. املعيار

ب و عوامل تفشي ظاهرة الفقر:أسباالفرع الثاني : 

بعد أن تعرفنا على مفهوم الفقر و أنواعه سنبحث اآلن عن األسباب و 
ومن أهم هذه األسباب العوامل اليت أدت إىل ظهور و تفشي ظاهرة الفقر  

نذكر منها :

بعد املسلمني أنفسهم من منهج اإلسالم يف امليدان االقتصادي والسياسي .1
من امليادين، إذ إن اإلسالم مبنهجه القومي يأمر بالعمل والكسب والثقايف وغريها

ويشجع عليه، وينهى عن الكسل والقعود، فلو كان املسلمون متبعني هلذا املنهج 

.77صاآلليات املؤسسية لعالج ظاهرة الفقر يف االقتصاد االسالمي، مرجع سابق،-116
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ن حجم األسرة يعترب أيضا من مسببات الفقر حيث يؤدي كرب يرى البعض أ.2
عالة إىل زيادة األعباء على نفقات األسرة و ارتفاع معدالت اإلحجم 
وبالتايل مواجهة حالة العجز عن توفري كل متطلبات األسرة ذات 117،األسرة

وقد تزداد حالة العجز هذه باستمرار و تتفاقم و ينتج عنها الفقر ،احلجم الكبري
118بأمت معناه.

احلقائق عندما اعتمدنا على استبيان معايري العيش الفيتنامي، تتغريّ لكنو 
فقّل عدد الفقراء ومل يعد من الضروري بالعائلة األكرب أن تصبح هي األفقر، بل 
صارت العوائل املتكّونة من فرد واحد هي األفقر. ومع تطبيق معايري أخرى مثل 
رة؛ تتغّري احلقائق أكثر 
فيّتضح مثًال أن العوائل اليت ترتأسها امرأة غري متعلمة ويف املناطق الريفية تكون 

119هي األفقر. 

ان التضخم الذي يعرف بأنه االرتفاع العام يف أسعار السلع واخلدمات معرباً .3
دخول عنها بالنقود يؤدي إىل اخنفاض القوة الشرائية للنقود و بالتايل تتأثر ال

احلقيقية لألسر و تصل إىل حالة العجز عن اقتناء كل املتطلبات اليت حتتاجها و 

قتلوا أوالدهم وفلذات أكبادهم حتت وطأة :إن بعض األباءيقول الدكتور يوسف القرضاوي- 117
الفقر املدقع، أو خشية الفقر املتوقع، وهو جرمية يندى هلا جبني االنسانية خجال، ويسود هلا وجه 
الفضيلة حزنا، فال عجب أن أنكرها القران أشد االنكار، وحذر منها أبلغ التحذير، فقال تعاىل :  َوَال 

َلُهْم َكاَن ِخْطًئا َكِبريًا. ويف سورة أخرى قال ۚ◌ حنَُّْن نـَْرزُقـُُهْم َوِإيَّاُكْم ۖ◌ َيَة ِإْمَالٍق تـَْقتـُُلوا أَْوَالدَُكْم َخشْ  ِإنَّ قـَتـْ
سبحانه : َوال تـَْقتـُُلوا أَْوالدَُكْم ِمْن ِإْمالٍق َحنُْن نـَْرزُُقُكْم َوِإيَّاُهْم . من كتاب مشكلة الفقر وكيف عالجها ، 

للدكتور يوسف القرضاوي .
- أ/عجـيلة حممـد، أ/ بن نوي مصطفى، مقالة بعنوان : اسرتاتيجية معاجلة الفقر يف ظل العوملة -118

.4حالة اجلزائر، جامعة األغواط، املركز اجلامعي مخيس مليانة، ص
، 2016يناير 11يف الدول النامية االسرة االكرب من حيث عدد االفراد هي االسر االفقر، - 119

http://ibelieveinsci.com.
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تصبح ضمن تعداد الفقراء بغض النظر عن درجة الفقر فالتضخم سيزيد يف عبئ 
االعالة اليت تقع على العاملني يف اعالة غري النشطني يف ظروف التضخم 

120املتسارع.

ل للمقتدرين عليه نتيجة امهال الدولة، وقلة قلة وسائل االنتاج اليت توفر العم.4
وجود العمال القادرين على العمل كالذي حيدث يف جمتمع يكثر فيه األطفال 

121واملرضى والعجائز نتيجة متلفة دمرت أكثر القوى العاملة من أبنائه .

النمو السكاين يؤثر منو السكان على توزيع األرض ( يف حالة عدم توفر .5
الظروف املالئ

االنفاق االجتماعي، وتؤثر االجتاهات االقتصادية على الفقر من خالل 
األسواق،  وأمهها بالنسبة للفقراء سوق العمل وأسواق السلع اليت ينتجها 

122ويستهلكها الفقراء.

ر عنه نشوء إن سوء توزيع الدخول والثروات سبب من أسباب الفقر، ينج.6
الطبقية، كما يرتتب عنه هدر وإمهال املوارد االقتصادية االساسية ، وحيث ينفق 
األغنياء على السلع الكمالية، يتجه اجلهاز االنتاجي إلشباع الطلب املتزايد هلاته 
الطبقة على هذا النوع من السلع، ويؤدي استحواذ فئة صغرية من السكان على 

نسبة معتربة من السكان ، وإىل اخنفاض ةقر ومعاناكبري من الثروة إىل فجزء

رجع السابق .امل-120
لبنان، الطبعة –عبد اهلادي الفضلي، مشكلة الفقر، دار الزهراء للطباعة والنشر، بريوت - 121

. 27م ، ص1977- هـ 1397الثالثة، 
، 2015يونيو 1مقالة بعنوان : ظاهرة الفقر يف العامل العريب واإلسالمي، أسبا-122

http://machahid24.com.
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مستوى الدخل مما يؤدي إىل تدين املستوى الصحي والتعليمي واملعيشي 
123وغريه.

اضطرار الدول الفقرية على االستدانة من الدول الغنية لتغطية العجز فهو .7
احد أسباب الفقر، والبعض يسمها املساعدات، مما زاد من ظاهرة الفقر يف 

ول الفقرية وجعلها يف احتياج مستمر للموارد املالية اخلارجية ، ومع كثرة الد
الديون وارتفاع االسعار أدى اىل تدهور العملة احمللية وفقد قيمتها .

ومما سبق يتضح عالقة الكثري من اجلوانب االقتصادية بتفشي ظاهرة الفقر، 
هرة وسيزداد التخلف ومادامت هذه األسباب موجودة فلن يتم عالج هذه الظا

والفقر . 

المطلب الثالث : فاعلية الزكاة في معالجة الفقر .

.لعالقة التي تربط الزكاة بالفقر االفرع األول:

هناك عالقة كبرية بني الزكاة والفقر، فالفقر احدى األصناف الثمانية 
الصََّدقَاُت لِْلُفَقَراء َواْلَمَساِكيِن {ِإنََّما املستحقة للزكاة، يقول تبارك وتعاىل : 

َها َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهْم َوِفي الرِّقَاِب َواْلَغارِِميَن َوِفي َسِبيِل الّلِه َواْبِن  َواْلَعاِمِليَن َعَليـْ
بل إن الفقر كان الصنف األول السَِّبيِل َفرِيَضًة مَِّن الّلِه َوالّلُه َعِليٌم َحِكيٌم}.

اآلية، هذا وان دل على عظم العالقة بني الزكاة والفقر،  بل إن املهمة يف ترتيب

مرجع سابق، االليات املؤسسية لعالج ظاهرة الفقر يف االقتصاد اإلسالمي والنتائج املتوقعة -123
.33لتطبيقها يف االقتصاد اجلزائري، ص 



64

األوىل للزكاة هي عالج مشكلة الفقر عالجا جذريا أصيال ال يعتمد على 
املسكنات الوقتية، أو املداواة السطحية الظاهرية، حىت إن النيب صلى اهللا عليه 

كما يف حديثه ملعاذ وسلم مل يذكر يف بعض األحيان هدفا للزكاة غري ذلك،
اْدُعُهْم ِإَلى َشَهاَدِة َأْن َال ِإلََه ِإالَّ اللَُّه، َوأَنِّي َرُسوُل «حني أرسله لليمن، فـََقاَل: 

اللَِّه، فَِإْن ُهْم َأطَاُعوا ِلَذِلَك، فََأْعِلْمُهْم َأنَّ اللََّه َقِد افْـتَـَرَض َعَلْيِهْم َخْمَس 
تَـَرَض َصَلَواٍت ِفي ُكلِّ يـَْوٍم َولَ  َلٍة، فَِإْن ُهْم َأطَاُعوا ِلَذِلَك، فََأْعِلْمُهْم َأنَّ اللََّه افـْ يـْ

124.»َعَلْيِهْم َصَدَقًة ِفي َأْمَواِلِهْم تـُْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَياِئِهْم َوتـَُردُّ َعَلى فـَُقَراِئِهمْ 

ل
فيه طبقات متفاوتة ومتصارعة، ولو فكر األغنياء يف اقتطاع نسبه للفقراء من 

الناس وتسهم كما أن الزكاة تسهم يف حتريك األموال وانتقاهلا وتدويرها بني
يف زيادة الطلب على املنتجات، وهذا ما يشكل عامًال مهًما يف سرعة تصريف 
هذه املنتجات الصناعية واالستهالكية وحتريك األسواق ومعاجلة الركود 
االقتصادي وزيادة االستثمار يف االقتصاد بدالً من تراكم الثروات بأيدي فئة قليلة 

عدالة اجتماعية ويساعد على تدين اجلرمية من األفراد، وهذا ما سوف حيقِّق
واملشكالت االجتماعية، ألنَّ أكثر هذه املشكالت بسبب الفقر واحلاجة، وألن 
منع الزكاة يؤدي إىل خلق مشكالت اقتصادية واجتماعية مثل السرقة والتسّول 

واجلرمية.

، 1395أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم احلديث :  - 124
.104، ص2ج
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أيضا هو استئصال الفقر والقضاء عليه، وهدفهفالهدف االساسي للزكاة
حتويل الفقراء اىل أغنياء فال حيتاجون للزكاة مرة أخرى، فاإلسالم وضع قواعد 
لألغنياء بعيدا عن الرتف، والكرب، واالستغالل، والتسلط، فاإلسالم ينظر للمال 

بأنه مال اهللا والناس مستخلفون فيه.   

.في االسالم الفقرظاهرة للحد من الطرق المتاحةالفرع الثاني : 

لقد اهتم االسالم مبشكلة الفقر، وعنايته بأمر الفقراء منذ بزوغ فجر 
اإلسالم يف مكة، واملسلمون يومئذ افراد معدودون، مضطهدون يف دينهم، 

عناية بالغة، واهتمام موضع-جانب رعاية الفقراء واملساكني–االجتماعي 
مستمر، من القرآن الكرمي. ذكره اآلن أحيانا باسم املسكني واحلض عليه، 
وأحيانا حتت عنوان االنفاق مما رزق اهللا، وتارة باسم اداء حق السائل واحملروم، 
واملسكني وابن السبيل، وطورا بعنوان إيتاء "الزكاة" وغري ذلك من األمساء 

125.والعناوين

لقد أثبتت الزكاة فاعليتها يف عالج الفقر يف تاريخ السلف الصاحل، إذ  ف
كانت تأخذ بتمام حقها، وتصرف إىل مستحقيها .. فأدت إىل القضاء على 
الفقر يف وقت وجيز، وتواترت قصص وأخبار صحيحة عن أن بعض ديار 

املسلمني خلت من الفقراء ، ومن هذه األخبار: 

.52مرجع سابق، فقه الزكاة، ص -125
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خلطاب: فما مات عمر حىت كان الرجل يأتـينا قال رجل من ولد زيد بن ا
) .فال جيد فقريا ( اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراءباملال العظيم .فيقول 

يتصدق عليه، وما يربح حىت يرجع مباله فقد أغىن عمر بن عبد العزيز الناس .
بعثين عمر بن عبد العزيز على صدقات افريقية قال يحي بن سعيد :

وطلبت فقراء أعطيها هلم فلم اجد فقريا يقبل أن يأخذ مين صدقة  - فجمعتها

 كتب عدي بن ارطأه اىل عمر: أنه قد أصاب الناس اخلري، حىت خشيت أن
126يبطروا.

التاريخ أما عن دور الزكاة يف عالج مشكلة الفقر، فهو ظاهر يف
واملستقبل وغري منكور للعام واخلاص من املسلمني ومن غريهم. ورمبا ال يعرف 
الكثريون هدفا إال عالج الفقر ومساعدة الفقراء، وإن كانت صورة هذا العالج 

غري واضحة املعامل يف أذهان األكثرين . 

أن - لكي تؤدي الزكاة دورها كما ينبغي يف مطاردة الفقر–ومن الالزم 
يعرف سبب الفقر هلذا الفرد أو ذاك، وهلذه الفئة أو تلك، وهلذا اإلقليم أو غريه. 

كان التشخيص صحيحا، وال يصح تشخيص مامل يعرف سبب الداء، ليصرف 
ذي سببه البطالة والعطلة والقعود عن له ما يناسبه من الدواء، فعالج الفقر ال

1988قطب ابراهيم حممد، السياسة املالية لعمر بن عبد العزيز، اهليئة املصرية العامة للكتاب -126
.234، ص
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الكسب املناسب، او عدم البحث الكايف عنه، غري عالج الفقر الذي سببه 
127.لذي سببه كثرة العيال وقلة الدخلالعجز عن العمل، وهذا وذاك غري الفقر ا

لقد قدم هذا و ، منوذج تطبيقى للمنهج اإلسالمي يف عالج الفقرهذا و 
الكرمي صلى اهللا عليه وسلم يف القصة اليت رواها أبوداود وابن النموذج رسولنا
َأنَّ َرُجًال ِمْن اْألَْنَصاِر أََتى النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسأَلُُه فـََقاَل : ماجة ونصها 

َوقـَْعٌب َنْشَرُب ِفيِه أََما ِيف بـَْيِتَك َشْيٌء قَاَل بـََلى ِحْلٌس نـَْلَبُس بـَْعَضُه َونـَْبُسُط بـَْعَضهُ 

ى بَِيِدِه َوقَاَل َمْن َيْشَرتِي َهَذْيِن قَاَل َرُجٌل أَنَا آُخُذُمهَا ِبِدْرَهٍم قَاَل َمْن يَزِيُد َعلَ 
ْرَمهَْنيِ  ِدْرَهٍم َمرَّتـَْنيِ أو َثَالثًا قَاَل َرُجٌل أَنَا آُخُذُمهَا ِبِدْرَمهَْنيِ َفَأْعطَاُمهَا ِإيَّاُه َوَأَخَذ الدِّ

َوَأْعطَاُمهَا اْألَْنَصارِيَّ َوقَاَل اْشَرتِ بَِأَحِدِمهَا طََعاًما فَاْنِبْذُه إىل َأْهِلَك َواْشَرتِ بِاْآلَخِر 
ْأِتِين ِبِه َفأَتَاُه ِبِه َفَشدَّ ِفيِه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُعوًدا بَِيِدِه ُمثَّ َقُدوًما فَ 

قَاَل َلُه اْذَهْب فَاْحَتِطْب َوِبْع َوَال أََريـَنََّك َمخَْسَة َعَشَر يـَْوًما َفَذَهَب الرَُّجُل َحيَْتِطُب 
َعْشَرَة َدرَاِهَم فَاْشتَـَرى بِبَـْعِضَها ثـَْوبًا َوبِبَـْعِضَها طََعاًما فـََقاَل َويَِبيُع َفَجاَء َوَقْد َأَصابَ 

ٌر َلَك ِمْن َأْن جتَِيَء اْلَمْسأََلُة نُْكَتًة ِيف  َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َهَذا َخيـْ
ِإالَّ لَِثَالثٍَة ِلِذي فـَْقٍر ُمْدِقٍع أو ِلِذي ُغْرٍم َوْجِهَك يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ اْلَمْسأََلَة َال َتْصُلحُ 

128ُمْفِظٍع أو ِلِذي َدٍم ُموِجٍع " 

ما يلى:نستنتج فمن هذه القصة 

د. يوسف القرضاوي، دور الزكاة يف عالج املشكالت االقتصادية وشروط جناحها، دار الشروق - 127
.22-21م ،ص2001-هـ 1422القاهرة، الطبعة األوىل –
املسند اجلامع، حققه ورتبه وضبط نصه: حممود حممد خليل، الناشر: دار اجليل للطباعة والنشر -128

هـ 1413لتوزيع الصحف واملطبوعات، الكويت، الطبعة: األوىل، والتوزيع، بريوت، الشركة، املتحدة
.434، ص1م، ج1993- 
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أن الرجل قصد الرسول صلى اهللا عليه وسلم حلل مشكلة الفقر لديه ، وهذا -
.يظهر دور احلاكم ومسؤوليته عن عالج الفقر

عليه وسلم بدأ يف حل املشكلة من خالل القدرات أن الرسول صلى اهللا -
الذاتية للرجل أوال مث وضح له يف آخر احلديث أن اللجوء للزكاة بصفتها من 

.الغري تأتى أخريا بعد استنفاذ القدرات الذاتية

أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم وجد لدى الرجل القدرة البدنية على العمل -
عن ممتلكاته فأجابه بوجود بعضها يف صورة أثاث ولكن ينقصه التمويل فسأله 

البيت فأمره بإحضارها وباعها، ورغم أمهية هذه املمتلكات ملعيشته إال أن 
الرسول تصرف فيها بصفة مؤقتة، مما يعىن أن رأس املال الثابت ميكن االستفادة 

ة الفقر .به يف حل مشكل

بدرمهني وزعهما بني حينما باع الرسول صلى اهللا عليه وسلم املمتلكات-
اشرت بأحدمها طعاما فانبذه أهلك، ووجه الدرهم عالج مشكلة الفقر فقال:

اآلخر لعالج مشكلة البطالة بشراء آلة للعمل وأمره باالحتطاب وحدد له مّدة 
.مخسة عشر يوما لريى نتيجة العمل

املمتلكات أن الرجل جاء بعد املّدة وقد حقق كسبا كبريا من عمله عوض به -
.اليت باعها وما حيتاجه ملعيشته مع ضمان دخل مستمر من عمله

الفقر يف الفكر االقتصادي االسالمي ختتلف عن فكر االقتصاد الوضعي ، فمن 
جيب أن نستخدم بعض أجل معرفة األسر الفقرية من األسر الغري الفقرية

األدوات واملؤشرات اليت تساعدنا يف احلكم على األسر الفقرية من غريها .
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وهكذا يتضح أن اإلسالم يبدأ يف عالج الفقر باإلمكانيات الذاتية للفقري 
،

.ها الوصول إىل العالج الكامل للفقرقواعد وأسس من شأن تطبيق

وكما نالحظ أن سبب الفقر الذي هو عدم القدرة على الكسب، موجود 
على كل حال، وسيبقى ما بقي الزمان وما بقي الناس، لذا ال بد من توفري 
مصدر دائم ومتجدد إلعالة هؤالء، وهذا ما يوجب علينا أننا يف كل عام نأخذ 

قدارا ونعطيه للفقراء، فلو قمنا ببعض الدراسات الواقعية ملقدار من مال األغنياء م
الزكاة الذي ميكن أن حيصل، قد جند أنه يف معظم البلدان اإلسالمية ميكن  حل 
مشاكل الفقر يف حدود زمنية معقولة من خالل حتصيل الزكاة وتوزيعها . ولقد 

دما كانت تؤخذ بتمام ثبت بالتجربة الفعلية يف التاريخ اإلسالمي أن الزكاة عن
حقها وتصرف يف مصارفها الفعلية كانت تساهم مسامهة فاعلة يف حل مشكلة 

129الفقر وآثارها النامجة عنها يف البالد اإلسالمية .

المبحث الخامس : ( التعريف بالدكتور يوسف القرضاوي ) .

المطلب األول : نشأته ومؤهالته العلمية .

يوسف القرضاوي يف إحدى قرى مجهورية مصر العربية، قرية ولد الدكتور
صفت تراب مركز احمللة الكربى، حمافظة الغربية، وهي قرية عريقة دفن فيها آخر 
الصحابة موتاً مبصر، وهو عبد اهللا بن احلارث بن جزء الزبيدي، كما نص احلافظ 

. الربيد 12ليل من الفقر، صتصادي واالجتماعي للزكاة يف التقأمحد عزوز، الدور االق-129
.azzouzahmed@hotmail.frاالكرتوين : 
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ظ القرآن وأمت حفم 9/9/1926بن حجر وغريه، وكان مولد القرضاوي فيها يف 
الكرمي، وأتقن أحكام جتويده، وهو دون العاشرة من عمره.

التحق مبعاهد األزهر الشريف، فأمت فيها دراسته االبتدائية والثانوية وكان 
دائما يف الطليعة، وكان ترتيبه يف الشهادة الثانوية الثاين على اململكة املصرية، 

رغم ظروف اعتقاله يف تلك الفرتة.

حق بكلية أصول الدين جبامعة األزهر، ومنها حصل على العالية سنة مث الت
م، وكان ترتيبه األول بني زمالئه وعددهم مائة ومثانون.52-1953

م 1954مث حصل على العاملية مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية سنة 
عددهم الثالث باألزهر، و وكان ترتيبه األول بني زمالئه من خرجيي الكليات 

مخسمائة.

حصل على دبلوم معهد الدراسات العربية العالية يف اللغة 1958ويف سنة 
واألدب.

م حصل على الدراسة التمهيدية العليا املعادلة للماجستري يف 1960ويف سنة 
شعبة علوم القرآن والسنة من كلية أصول الدين.

مرتبة الشرف األوىل من ) بامتياز مع الدكتوراهم حصل على (1973ويف سنة 
130.نفس الكلية، عن: "الزكاة وأثرها يف حل املشاكل االجتماعية"

اء وطلبة العلم املعاصرين، أعده أعضاء ملتقى أهل احلديث، املعجم اجلامع يف تراجم العلم-130
. للشاملة: أسامة بن الزهراء عضو يف ملتقى أهل احلديث

http://www.ahlalhdeeth.com.
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أعماله الرسمية :

يوسف القرضاوي فرتة باخلطابة والتدريس يف املساجد، مث أصبح عمل الدكتور
مشرفا على معهد األئمة التابع لوزارة األوقاف يف مصر. ونقل بعد ذلك إىل 

قافة اإلسالمية باألزهر الشريف لإلشراف على مطبوعتها والعمل اإلدارة العامة للث
حصل على 1973باملكتب الفين إلدارة الدعوة واإلرشاد . ويف سنة 

(الدكتوراه) بامتياز مع مرتبة الشرف األوىل من نفس الكلية، وموضوعها : " 
أعري إىل دولة1961" . ويف سنة الزكاة وأثرها في حل المشاكل االجتماعية

قطر، عميدا ملعهدها الديين الثانوي، فعمل على تطويره وإرسائه على أمنت 
1973القواعد، اليت مجعت بني القدمي النافع واحلديث الصاحل. ويف سنة 

أنشئت كليتا الرتبية للبنني والبنات نواة جلامعة قطر، فنقل إليها ليؤسس قسم 
اىل مجهورية اجلزائر سنة الدراسات اإلسالمية ويرأسه، وقد اعري من دولة قطر 

1990-1991
إىل عمله يف قطر مديرا ملركز حبوث السنة والسرية، حصل على جائزة البنك 

، كما حصل على جائزة 1990اإلسالمي للتنمية يف االقتصاد اإلسالمي لعام 
، 1992يس اجلامعة االسالمية العاملية مباليزيا لعام العطاء العلمي املتميز من رئ

وحصل على جائزة السلطان حسن البلقية (سلطان برناوي ) يف الفقه اإلسالمي 
1997.131لعام 

المطلب الثاني : الجهود العلمية للدكتور يوسف القرضاوي .

حممد صاحل إبراهيم البيك، مالمح الفكر الرتبوي اإلسالمي يف ضوء كتابات الشيخ يوسف -131
.  15م، ص 2009- هـ 1430اجلامعة االسالمية غزة، - القرضاوي، كلية الرتبية 
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قرآن الدكتور القرضاوي وجهوده في خدمة الوإىل احملور األول بعنوان:(
ليس يف الوسع اإلملام بكل موضع من كتب وبالطبعالكريم والسنة النبوية)

الشيخ القرضاوي اليت قاربت املائة، ولذلك اخرتنا من قائمته ما ظهر فيها بشكل  
كبري ما فيه خدمة للسنة النبوية الشريفة كـ(مشروعه ملنهج موسوعة احلديث 

النبوي، كيف نتعامل مع السنة النبوية؟ السنة مصدرًا للمعرفة واحلضارة).

لقد عرض الشيخ يف هذه الكتب للسنة عند علماء األصول واحلديث و 
والفقه وأهل احلديث، مستعرًضا أقوال وأفعال وتقريرات وصفة وسرية النيب (صلى 

تور يوسفالدكيقول حجيتها القرآن والسنة وإمجاع األمة من قدمي وحديث، 
(وإذا كان القرآن الكرمي يضع القواعد العامة واملبادئ الكلية، ويرسم القرضاوي:

اإلطار العام، وحيدد بعض النماذج ألحكام جزئية ال بد منها، فإن السنة النبوية 
132

الت واهماها على النحو التالي :وسنحاول ابراز اهم المجا

من اجلهود البارزة للدكتور القرضاوي، مجال الفقه والدعوة :له مجهود في 
جهوده يف جمال الفقه والفتوى خاصة ، فهو ال يلقي حماضرة، أو يشهد مؤمترا أو 

من األسئلة يف شىت املوضوعات اإلسالمية لريد عليه، وردوده هاندوة إال جاءه في

إمساعيل هنية (وآخرون)، جهود الدكتور القرضاوي يف خدمة اإلسالم ونصرة القضية الفلسطينية - 132
.الناشر: http://www.aljazeera.netفلسطني)،    –غزة –األوقاف والشؤون الدينية (مؤمتر وزارة

.2011الطبعة األوىل: - اجليزة، –مركز اإلعالم العريب 
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ظى بقبول عام من مجاهري املثقفني املسلمني. ملا اتسمت به من النظرة وأجوبته حت
قناعية .إلالعلمية، والنزعة الوسطية والقدرة ا

شارك في العديد من المؤتمرات والندوات منها :

املؤمتر العاملي األول لالقتصاد اإلسالمي حتت رعاية جامعة امللك عبدالعزيز *
مبكة املكرمة

العاملي األول لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة حتت رعاية اجلامعة اإلسالمية املؤمتر *
باملدينة املنورة .

* املؤمتر العاملي األول للفقه اإلسالمي بالرياض حتت رعاية جامعة اإلمام حممد 
بن سعود اإلسالمية .

املؤمتر العاملي األول ملكافحة املسكرات واملخدرات والتدخني حتت رعاية *
اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة .

* مؤمتر السرية النبوية والسنة الشريفة اليت عقدت يف أكثر من بلد، وقد أنتخب 
يف املؤمتر الذي عقد يف قطر نائبا للرئيس.

* وندوة التشريع اإلسالمي يف ليبيا، ومؤمتر جممع البحوث اإلسالمية بالقاهرة، 
وغريها، ومؤمتر اهليئة واستانبول، ويف الكويت ومؤمتر املصارف اإلسالمية يف ديب

االقتصاد اإلسالمي يف جمال ” العليا للرقابة الشرعية بالبنوك اإلسالمية، وندوة
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كما شارك يف 133، ومؤمتر اإلعجاز العلمي للقرآن والسنة بإسالم أباد .التطبيق
134رى .

المطلب الثالث : ابرز مؤلفات الدكتور يوسف القرضاوي التي اعتمد عليها 
الباحث .

مشكلة الفقر وكيف عالجها اإلسالم .-1
أن نظرة اإلسالم إىل الفقر وعالجه له، يقول الدكتور يوسف القرضاوي : 

واألدبية، ووسائله يف عالجه. ورعايته حلقوق الفقراء ، وكفالته حلاجتهم املادية 
جتعله مذهبا متميزا عن كل مذهب آخر يروج له املروجون يف بالدنا وغري بالدنا 

يف هذا الزمن .
ويتبني له أن اخلطأ البني أن ينسب اإلسالم إىل أحد هذه املذاهب، أو ينسب 

: إن االشرتاكية من اإلسالم أو اإلسالم من االشرتاكية فيقال مثالأحدها إليه، 
إن اإلسالم رأمسايل، أو أن الرأمسالية إسالمية . إن لإلسالم نظرة إىل . أو يقال :

يف جمموعها نظرة املذاهب األخرى .
لكي تنجح مؤسسة الزكاة في التطبيق المعاصر .-2

سسة الزكاة ستحقق أهدافها وآثارها أن مؤ يقول الدكتور يوسف القرضاوي : 
من مطاردة الفقر والعوز، وإقامة ضمان اجتماعي –

133-http://www.blog.saeeed.com.
مت - 134

يونيو 9اإلرهاب الصادرة من اململكة العربية السعودية و دولة اإلمارات و البحرين و مصر يف 
اثر اصدارهم بيانا يتضمن قائمة مبؤسسات وكيانات قطرية او اليت تؤويها وتدعمها قطر 2017

وتش
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شامل، وتأمني ذوي احلاجات الطارئة، وتطهري اجلماعة من أسباب التحاسد 
والتباغض، وإغاثة األخيار على إصالح ذات البني، وتعزيز الدعوة إىل اإلسالم، 

وتأليف القلوب عليه وغري ذلك مما حتققه الزكاة لدين اإلسالم وتثبيت عقيدته، 
هذا النجاح مرهون حبسن فهمنا للزكاة وحسن تطيقنا هلا .–ودولته وأهله 

وبعبارة أخرى إن الزكاة ال تتأيت أكلها، وال جيتين مثرها، إال بشروط جيب توافرها، 
حيقق ما ينشده وبإمهال هذه الشروط أرى أن إصدار أي قانون للزكاة ال 

املخلصون من ورائه . 
الفقه اإلسالمي بين األصالة والتجدد .-3

لسنا يف حاجة إىل أن نتحدث هنا عن قيمة يقول الدكتور يوسف القرضاوي :
هذا الفقه ومكانته العاملية، وشهادة كبار العلماء القانون يف العامل كله وإشادة 

نويهها بشأنه فحسبنا أن هذا الفقه كان املؤمترات الدولية للقانون املقارن به، وت
أساس التشريع والقضاء والفتوى يف العامل كله، طيلة ثالثة عشر قرنا، تبدلت  
فيها النظم وتغريت األوضاع واألحوال، فلم يضيق صدره مبشكلة، ومل يقعد عن 
الوفاء مبطلب، بل كان لكل حادثه حديث، ولكل واقعة حكم اي ولكل 

مشكلة حل وعالج  .
.ا وفلسفتها في ضوء القران والسنة)دراسة مقارنه ألحكامهفقه الزكاة( -4

إن الزكاة هي الركن املايل االجتماعي من يقول الدكتور يوسف القرضاوي :
يدخل  املرء يف مجاعة -

تعد يف -وإن كانت تذكر يف باب العبادات باعتبارها شقيقة للصالةوهي 
احلقيقة جزءا من نظام اإلسالم املايل واالجتماعي ، ومن هنا ذكرت يف كتب 

السياسة الشرعية واملالية . 
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الفصل الثالث

( منهج البحث )

من املهم لكل باحث قبل البدء يف كتابة البحث، تبني الطريقة أو املنهج 
الذي سيستخدمه يف حبثه يف مجع البيانات، فمن الواجب أن تكون هذه 
املعلومات متوافقة مع أهداف البحث، ومن األفضل حسن اختيار املنهج الذي 

يتوافق مع نوع املعلومات املطلوبة للبحث .

مد الباحث يف هذا الفصل على اختيار نوع الدراسة من خالل ولقد اعت
حتديد منهج الدراسة ، وبعد ذلك حتيد األساليب املالئمة يف حتيل البيانات اليت 

اعتمد عليها الباحث يف حبثه .  

البحث : نوع.أ

تعريفنايمكنف،والكيفيكان اعتماد الباحث يف حبثه على املنهج الوصفي
بأنه أسلوب من أساليب التحليل املرتكز على معلومات كافية المنهجهذا

ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع حمدد عرب فرتة أو فرتات زمنية معلومة وذلك من 
أجل احلصول على نتائج عملية مت تفسريها بطريقة موضوعية تنسجم مع 

ضوع املراد وهناك من يعرفه بأنه "طريقة لوصف املو ، املعطيات الفعلية للظاهرة 
دراسته من خالل منهجية علمية صحيحة وتصوير النتائج اليت يتم التوصل إليها 
على أشكال رقمية معربة ميكن تفسريها". وهناك تعريف آخر للمنهج الوصفي 
وهو "حماولة الوصول إىل املعرفة الدقيقة والتفصيلية لعناصر مشكلة أو ظاهرة 
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وضع السياسات واإلجراءات املستقبلية قائمة، للوصول إىل فهم أفضل وأدق أو 
135

حيث أن البيانات اليت تنتج عن هذا البحث بيانات وصفية كيفية حيتاج و 
ومناقشتها وحتليلها ، وأقوالهالدكتور يوسف القرضاوي فيها الباحث إىل تتبع أراء 

، الباحث سيعتمد يف كامل االقتصاديةوالقواعد الفقهية مباألحكاومقارنتها 
خطة البحث على هذا املعيار بتصنيفاته السابقة حيث سيقوم : 

أحكام –تقارير –سجالت –وثائق –حبوث - من كتبجمع المعلومات :
وغريها .

النقد والتقومي .مراجعة المعلومات :

ليهيئ الباحث املعلومات للتحليل الكيفي .تبويب المعلومات:

وضع كل معلومة يف قالب التبويب اخلاص املناسب هلا .ومات:تفريغ المعل

استخراج االدلة والرباهني اليت تربهن على اإلجابة العلمية تحليل المعلومات:
لكل سؤال من أسئلة البحث . 

بعرض اإلجابات اليت توصلت إليها (  اسئلة البحث ) .      تفسير المعلومات :

ل خطة البحث على هذا املعيار بتصنيفاته السابقة وسيعتمد الباحث يف كام
حيث سيقوم : جبمع املعلومات من كتب وحبوث ووثائق وسجالت وتقارير 

وأحكام عن طريق املكتبة واحلاسب اآليل وكذلك الشبكة العنكبوتية .

- د. حممد أمحد السرييت، منهج البحث العلمي، كلية العلوم االقتصادية واملالية اإلسالمية- 135
. ومنهج البحث 21هـ ، ص 1437- 1436جامعة أم القرى ، مكتب املروة للخدمات العلمية، 

.14هـ ، ص 1443قي، هند عبد العزيز الربيعة، قسم إدارة التخطيط الرتبوي، الوصفي الوثائ
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مصادر البيانات : .ب

وتنقسم مصادر البيانات لهذه الدراسة إلى مصادر أساسية ومصادر ثانوية  
يلي :كما 

المصادر األساسية :-1

هي اليت تتضمن معلومات تنشر ألول مرة وتعترب معلومات املصادر األولية أقرب 
136ما تكون للحقيقة.

كتب وهي املصادر املطبوعة أو الورقية أو السمعية أو البصرية اليت تبحث يف  
اخلاصة بالدكتور يوسف القرضاوي منها :  االقتصاد االسالمي وكتب الزكاة

، وكتاب مشكلة الفقر وكيف عاجلها االسالم، وكذلك كتاب كتاب فقه الزكاة
هذا النوع من املصادر ميثل االهتمام األكرب لكي تنجح مؤسسة الزكاة، فإن 

للمشتغلني يف البحث العلمي الذي من خالله يتم احلصول البيانات واملعلومات 
منذ فرتات زمنية طويلة. وهو الذي تكتظ به املكتبات وأوعية املعلومات 

املختلفة.

ما نشر حول املوضوع يف الدراسات السابقة سواء كان ذلك على شكل و 
منها أحباث أو رسائل جامعية أو كتب، ومن الكتب اليت اعتمد عليها الباحث 

مثال :

. للباحثة أ.د 1988نوان : الدور اإلمنائي والتوزيعي للزكاة .عام أطروحة بع•
–. نعمت عبد اللطيف مشهور . التخرج من كلية االقتصاد والعلوم السياسية 

.1969مصر ، عام–جامعة القاهرة –قسم االقتصاد 

136-http://al3loom.com.
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رسالة ماجستري بعنوان: ( االليات املؤسسية لعالج ظاهرة الفقر يف االقتصاد •
سالمي والنتائج املتوقعة لتطبيقها يف االقتصاد اجلزائري )، للباحث : لطيب اإل

. 2011وكي، سنة 

 التقارير و املنشورات الرمسية، كاليت يتحصل عليها عن اجلهات والدوائر
اإلحصائية، وبنوك املعلومات وما شابه ذلك. وهذه تكون دائمًا تقارير سليمة 

ودقيقة.
التقارير واملنشورات اخل

احملكمة من أرقام ونتائج معينة، واليت اتبعت اساليب البحث العلمي.

المصادر غير المنشورة مثل : ومن 

الرسائل للدرجات العلمية للماجستري والدكتوراه اليت متت مناقشتها، وبعض •
جهات معينة، ولكنها مل تأخذ طريقها األحباث والدراسات املدعومة من قبل 

للنشر.

الفهارس املتوفرة يف مراكز إيداع الرسائل اجلامعية، تفيد الباحث يف •
الدراسات السابقة بصورة رئيسية.

•
سرتاتيجية.ومراكز األحباث وبيوت اخلربة، والدراسات اال

وقد يعتمد الباحث يف دراسته للحصول على البيانات الالزمة أما على املصادر 
137الثانوية أو على اإلثنني معا .

د. حممد عبيدات، د. حممد أبو نصار، د. عقلة مبيضني، منهجية البحث العلمي، كلية االقتصاد - 137
.  54-53، ص 1999والعلوم االدارية، اجلامعة االردنية، دار وائل للطباعة والنشر، 
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ثانيا : المصادر الثانوية :

وهي املصادر اليت حتتوي على معلومات منقولة عن املصادر األولية بشكل 
فاملعلومات يف املصادر ككتب الفقه واملعاجم والرتاجم مباشر أو غري مباشر  

الثانوية قد تكون منقولة أو مرتمجة لذلك فهي أقل دقة من املعلومات يف املصادر 
:المصادر هذه ومن أهم 138.األولية 

الكتب : أكثر انتشارا وهي متخصصة يف املعارف البشرية-1

.مطبوعات مسلسلةالدوريات : شكلها منتظم أو غري منتظم وتسمى-2

.املوسوعات ودوائر املعارف : ( جتمع معلومات من مصادر أولية +ثانوية )-3

.الكتيبات والنشرات : مطبوعات أصغر يف حجمها من الكتاب االعتيادي-4

5-.

ثانيا : المصادر االلكترونية .

وهي املصادر 
الورقية إىل أشكال جديدة الكرتونية سهلة االستخدام والتبادل مع املستفيدين يف 
مواقع منتشرة جغرافًيا على مستوى العامل. والشك أن مثل هذه املصادر عززت 

ميكن االعتماد عليه قيمة التقنية احلديثة لدى الباحثني، وجعلت من ذلك هدفًا 
يف احلصول على املعلومة بصورة دقيقة وموثقة يتم التعرف على مصدرها بطريقة 

علمية حديثة.

138-http://al3loom.com.
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املستفيدين يف الوصول إىل ما حيتاجونه من معلومات بسرعة ودقة ومشولية وافية. 
مصادر املعلومات اإللكرتونية : األقراص الليزرية، و األقراص الشاملة ومن أمثلة

ملختلف أنواع املوضوعات وهي تعاجل املوضوعات بشكل غري متخصص، 
وأقراص متخصصة دون اخلوض يف التفاصيل كاملصادر االقتصادية والطبية، و 

اقراص متخصصة دقيقة واليت تعاجل موضوًعا متخصًصا حمدًدا بعمق.

وهي  أكرب مزود للمعلومات يف الوقت احلاضر حيث وشبكة األنترنت:
تضم عدًدا كبريًا من شبكات املعلومات على مستويات حملية وإقليمية وعاملية،  
كما ميكن للباحثني والعلماء داخل وخارج حدودهم اجلغرافية والقومية أن 

مات البحثية املختلفة يتواصلوا مع زمالئهم العلماء وكذلك تبادل اخلربات واملعلو 
معهم.

ج . أدوات جمع البيانات : 

الطريقة التالية :اعتمد الباحث في أدوات جمع البيانات على 

إن طريقة مجع البيانات يف هذا البحث تعتمد على استخدام الدراسة املكتبية 
اراء 

أو بيانات البحث اليت سيستخدمها الباحث يف حبثه، ور يوسف القرضاويالدكت
سواء عن طريق تعني البيانات أو عن طريق حتقيق املوضوعات املتعلقة بالبحث، 
ووضع األدلة املأخوذة من الوثائق والكتب مع بعضها بطريقة منطقية، وكذلك 

نتائج اليت تؤسس قراءة الكتب املتعلقة بالبحث، ووضع أدلتها يف تكوين ال
حقائق جديدة، واستخراج النتيجة منها.
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البيانات واملعلومات الالزمة للبحث بواسطة أدوات مجع البيانات اليت اختارها 
واليت مت مجعها الباحث وهي الدراسات السابقة والتقارير والوثائق أو غري ذلك،

املوضوعية واألمانة الباحثتوخىكما سابقا من أجل حتديد مشكلة الدراسة،  
العلمية يف مجع املادة العلمية لدراسته سواء اتفقت مع وجهة نظره أو مل تتفق.

أما الوثائق فهي الطريقة اليت سيعتمد عليها الباحث اعتمادا كليا يف عملية 
إىل أصول البيانات يف الكتب واملراجع اليت تتناول مجع البيانات حيث سريجع

موضوع البحث واستخراجها وحتليلها ومقارنتها بالبيانات املستخرجة أيضا من  
لنصل إىل الغاية املرجوة واهلدف املنشود من دراسة كتب االقتصاد االسالمي

هذا البحث.   

د. طريقة تحليل البيانات : 

حلليل البيانات وتبدأ من تنظيم البيانات لتسهيل قام الباحث باتباع مراحل 

سيعتمد الباحث على املنهج االستقرائي واملنهج التحليلي وفيه تكون 
مناقشة منطقية ربطا بني األدلة املرتبطة مبحور الدراسة وبني موضوع الذي اختاره 

) تجديد يف تنمية أموال الزكاة ودورها يف احلد من ظاهرة الفقر الالباحث وهو ( 
وعليه فإن الباحث يقوم بتنظيم البيانات اليت حتصل عليها من مصادر األولية 
والثانوية بشكل مرتب ويقوم بتصنيفها بعد ذلك من مواضيع كلية إىل مواضيع 

صب عليها البحث، جزئية متتبعا التسلسل املنطقي يف تطور هذه املسألة اليت ين
ويقوم الباحث بتدوين البيانات اليت حتصل عليها، ولقد ركز الباحث على 

( أقوال واألساس الشرعي للمسألة، كما خص الباحث االقتصادياالساس 
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، وهذه الدكتور يوسف القرضاوي يف هذه املسألة ) مع ذكر أراء علماء آخرين
اخلطوة تتبعها خطوة التحقق من النتائج اليت توصل إليها الباحث ومناقشتها 
وترتيبها يف إطار متسلسل حىت يصل إىل تدوين النتائج ، وميكن تلخيص ذلك 

يف النقاط التالية: 

تنظيم البيانات ..1

تصنيف البيانات ..2

مناقشة البيانات ..3

التحقق من النتائج ..4

صياغة النتائج ..5

املنهج اآليت :–ملعاجلة املوضوع –كما سلكت 

أذكر احلكم الشرعي وما استدل أو قد يستدل له من نصوص  الكتاب -1
والسنه أو اإلمجاع أو القياس واملعقول أو قواعد الشريعة أو فتاوى السلف مع 

ت حباجة ألة وتصورها إذا شعر التوجيه إذا كان غري بائن. وأسبقه ببيان املس
.لذلك

2-
يف اهلوامش .

3-
واملعلومات و األفكار إىل مصادرها حاصرا هلا بني قوسني وحميال إىل املصدر يف 

إذا كان نصا واقتباسا.اهلامش
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خرجت األحاديث بعزوها إىل كتب  احلديث بذكر املؤلف، والكتاب، -4
والباب، ورقم احلديث، واجلزء والصفحة توفريا على القارئ وقته وجهده. وأكتفي 
بالعزو فقط إذا كان احلديث خرجه الشيخان يف صحيحهما. وقد أتبع بذكر 

ني مستعينا بأقوال احملدثني، وكتب درجة احلديث إذا كان يف غري الصحيح
التخريج إذا وجدت للحديث حكما .

وترمجة لألعالم الواردة يف منت الرسالة، غري األنبياء واخللفاء واألئمة األربعة -5
عند أول ورودها .

عرفت املصطلحات وشرحت الكلمات الغريبة الواردة يف البحث . -6

ال مث اجلزء والصفحة وذلك عند وروده اسم املرجع كامو ؤلف املذكرت اسم -7
أول مرة مع ذكر دار النشر ورقم الطبعة إن وجدت وسنتها، وإن تكرر امسه مرة 
أخرى اكتفيت باإلشارة إىل اسم الشهرة واملؤلف واسم الكتاب خمتصر اجلزء 
والصفحة دون احلاجة إىل تكرار املعلومات مرة أخرى إال إذا أخذت من طبعة 

خمتلفة. 

وضعت عالمات الرتقيم والتشكيل كما يقتضي البحث العلمي .         -8

ه. هيكل البحث :  

لقد قسم الباحث هذه الدراسة اىل فصول ومباحث على النحو التايل : 

فبعد البحث والتأين وصلت إىل أن متطلبات الدراسة العلمية وطبيعة 
:نعاجل املوضوع على النحو التايلاملوضوع والغرض من حبثه جتعل من املناسب أن
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الفصل األول : خلفية البحث  .                  

أ . املقدمة 

ب . اسئلة البحث .

ج . أهداف البحث .

د . أمهية البحث .

ه . الدراسات السابقة .

و . حدود البحث .

ز.  حتديد مصطلحات البحث .

الفصل الثاني : االطار النظري :

من الزكاةلقد تطرق الباحث يف اجلانب النظري إىل مجع شتات كل ما يتعلق 
ناحية االقتصاد االسالمي، على شكل حبث مستقل يسهل القارئ اإلملام به من 

مجيع جوانبه، فقمت بتقسيمه إىل ثالث مباحث :

جديد ت(مفهوم التجديد) ولقد تناول فيه الباحث، تعريف الالمبحث األول :
لغة واصطالحا، وذكر أدلة مشروعته التجديد، ومفهوم التجديد يف االقتصاد 

اإلسالمي .  

يف االقتصاد االسالمي) لقد تناول فيه الزكاة( مفهوم :الثانيأما المبحث 
معين الزكاة لغة واصطالحا، مع ذكر أدلتها من الكتاب والسنة الباحث، 
.واالمجاع 
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لقد تناول فيه و ) االقتصادي لفريضة الزكاة دورال( :الثالثأما المبحث 
يف الزكاة دور االقتصاد الغريب واالسالمي يف التنمية، واظهار ودورالباحث، 

يف زيادة االستثمار .وحقيقة مسامهتهاالتنمية، 

الفقر ) تناولظاهرة ة بيف حمار للزكاة( األبعاد االقتصادية الرابعأما المبحث 
ظاهرة الفقر وأنواعه، وأسبابه والعالقة اليت تربطه بالزكاة، ومدى مفهوم الباحث 

فاعلية الزكاة يف معاجلة هذه الظاهرة .

( التعريف بالدكتور يوسف القرضاوي ) تناول الباحث أما المبحث الخامس :
فيه نشأة ومؤهالته العلمية، وجهوده العلمية ، مع ذكر أبرز املؤلفات اليت اعتمد 

ث يف البحث . عليها الباح
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الفصل الرابع

عرض البيانات والتحليل 

يكون هذا الفصل لإلجابة علي األسئلة املطروحة يف البحث وعرضها مع 
الدكتور يوسف يتناول الباحث دراسة أفكار وسحتليلها وتنسيقها يف موضوعها، 

وألنه ، الناحية االقتصادية والشرعية من جتديد أموال الزكاةوآرائه يف القرضاوي
و، وه

. أفكاره احلديثة يف هذا العصر بدراسة 

المبحث األول 

( المبادئ األساسية التي بنى عليها الدكتور يوسف القرضاوي منهجه في 
التجديد )

فهوم التجديد عند الدكتور يوسف القرضاوي .المطلب األول : م

رمبا توهم بعض الناس أن الفقه اإلسالمي يقول الدكتور يوسف القرضاوي:
ال يتسع صدره للتجديد، ألن أساسه أساس ديين رباين : أساسه الوحي املعصوم 
وما كان هذا شأنه فال يتقبل جتديدات البشر غري املعصومة . ومن حسن احلظ 
أن جند يف النصوص الدينية نفسها ما يصرح بشرعية التجديد للدين بني كل 

احلديث الصحيح الذي رواه ابو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه قرن، وذلك يف
من جيدد هلا –على رأس كل مائة سنة –وسلم : " إن اهللا يبعث هلذه األمة 

دينها " . 
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إن التجديد ال يعني أبدا التخلص من القدمي أو حماولة هدمه، بل االحتفاظ 
ولوال هذا ما مسي ( جتديدا ) به، وترميم ما بلي منه، وإدخال التحسني عليه، 

139ألن التجديد إمنا يكون لشيء قدمي .

كما أن التجديد عند الدكتور يوسف القرضاوي قد يكون كامال وقد يكون 
جزئيا: 

فالتجديد املطلق الكامل هو الذي يغطي مساحة األمة اإلسالمية كلها، 
العلم والعمل معا، ويؤثر فيها مجيعا، كما أن التجديد الكامل هو الذي يشمل 

وقد رأينا هذا يف مثل تأثري عمر بن عبد العزيز والشافعي والغزايل وحنوهم، ممن 
أثروا يف حمبط األمة املسلمة مجعاء، وإن كان تأثري كل منهم يف جانب أو أكثر 

من جوانب احلياة اإلسالمية .

قطار، أو وقد يكون جزئيا، خاصا جبانب من جوانب احلياة، أو بقطر من األ
بفئة من الفئات، او حنو ذلك، وقد يتسع ألكثر من جانب وأكثر من فئة ، 

140وأكثر من بلد .

ألمة إن الناظر يف التاريخ االسالمي ليجد أنه مل يولد يف ادي:و وديقول الم
وال ريب أن كان اخلليفة عمر ابن عبد العزيز أو املسلمة جمدد كامل حىت االن،

شك أن يبلغ هذه املنزلة السامية إال أنه عاجلته املنية دون بلوغه يف مسعاه، 

د. يوسف القرضاوي، الفقه اإلسالمي بني األصالة والتجديد، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة -139
29-23م، ص1999- هـ 1419الثانية 
م ، 2001- هـ 1421-د. يوسف القرضاوي، من أجل صحوة راشدة، دار الشروق، القاهرة- 140
.28ص 
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141بضع شعب من الدين ال غري . 

القرضاوي أو غريمها ينضاف ضمن هذا ودي أودإّن مفهوم التجديد لدى املو 
االجتاه أو ذلك مبوجب املمارسة الثقافية والدينية لدعاة التجديد يف واقعنا 
املعاصر، واليت تتمّيز بالتباين واالختالف يف معىن التجديد ويف ممارسته، فهو يدل 
عند البعض على إحياء السّنة وإزالة البدعة وبعث الدين عقيدة وشريعة، وعند 

لبعض اآلخر يعين االجتهاد املفتوح خارج املذهبية واحلدود الفقهية امللتمس ا
تعقل حقائق التشريع واكتناه أسراره والتفاعل بني عقل املسلمني وأحكام الدين 
األزلية. ولدى آخرين يرتبط التجديد بإصالح مناهج الفكر وإسالمية املعرفة 

اقع بسبب التحّوالت التارخيية لتجاوز عجز الفعل اإلسالمي عن التحكم يف الو 
املعقدة وتطور العالقات اإلنسانية وتغّري منطق احلياة اليومية مع ظهور تكنولوجيا 

142تتحكم يف كّل حلظة حبياة اإلنسان.

معىن املصطلح الذي ورد يف كما بين فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي
احلديث وهو " البعث" فقال: ( ويكون معىن البعث يف 

املواتية، وإتاحة الظروف املناسبة، وخلق املناخ املالئم لظهور حركة التجديد 
إذن –للدين واإلحياء لألمة، وفق سنن اهللا اليت ال تتبدل، وليس معىن البعث 

إظهار جمدد خبارقة من اخلوارق الكونية، يهبط من السماء بغتة، أو تنشق األرض 
ما بالناس، وإن مل يغريوا هم ما بأنفسهم .       عنه فجأة، ليغري

هـ 1401حيائه، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة أبو األعلى املاوردي، موجز تاريخ جتديد الدين وا-141
.48م ، ص 1981- 
أ. د. يوسف القرضاوي، جتديد الدين يف ضوء السنة،  جملة حبوث السنة والسرية، العدد الثاين -142

.21م، ص 1987- هـ 1407
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ولقد اعترض فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين على مصطلح 
إن يف اإلسالم جتديد تشريع فالواقع خالفه، فاإلسالم َكُمل التجديد فقال :

حيدث يف كل عصٍر ومكاٍن ما ال حيدث يف غريه، مث ينظر فيها تتجدد، و 
بتشريع، وحيكم عليها على ضوء الكتاب والسنة، ويكون هذا احلكم من التشريع 
اإلسالمي األول، وال ينبغي أن يسمى تشريعًا جديداً، ألنه هضم لإلسالم، 

ه من كسر سياج وخمالف للواقع، وال ينبغي أيضًا أن يسمى تغيريًا للتشريع، ملا في
حرمة الشريعة، وهيبتها يف النفوس، أو تعريضها لتغيري ال يسري على ضوء الكتاب 

143والسنة، وال يرضاه أحد من أهل العلم واإلميان.

: إن بقاء كل قدمي يرد الدكتور القرضاوي على منكرين التجديد فيقول
ين الذين ال يريدون على قدمه، وإغالق باب االبداع واالجتهاد هو سبيل العاجز 

أن يعلموا ما وهبهم اهللا من عقول، وال يبذلون جهدا بناء يثبتون به وجودهم، 
وصالحيتهم للخالفة يف األرض، والسيادة يف الكون، مرددين قول من قال : ما 

144ترك األول لآلخر شيئا .

وانتقد القرضاوي املهامجني للحضارة اإلسالمية وثقافتها بشكل عام،
اك أناس حيسنون اهلدم فقط وال يستطيعون بناء نواملشككني فيها، الفتا اىل ان ه

لبنة واحدة، فهم حييون على اخلراب، وال يقدمون شيًئا مفيًدا للبشرية بديًال عما 

باب --143
املناهي اللفظية.

28-12 -2006 .https://ar.islamway.net.
.  26مرجع سابق، الفقه اإلسالمي بني األصالة والتجديد، ص-144
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حياولون هدمه بزعم االجتهاد والتجديد الن التجديد اهلادم للعقيدة وثوابت 
145الدين مرفوض.

عليه عند بدايته وظهوره ألول مرة، وترميم ما أصابه من خلل على مر العصور، 
ميزة، هذا ما نصنعه يف أي قصر مع اإلبقاء على طابعه األصيل، وخصائصه امل

أو بناء أثري عريق نريد جتديده، فال نسمح بتغري طبيعته، وتبديل جوهره، أو 
شكله أو مال حمه، بل حنرص كل احلرص على الرجوع به إىل عهده األول، أما 

احلديث، فهذا ليس التجديد يف إذا هدمنا مكانه بناء شاخما على الطراز 
146.شيء

هو أن يكون التجديد الدين بالدين، من مفهوم التجديد :إذا الملخص 
وليس من خارجه بأفكار بعيدة عنه، وال متت له بصله . 

دوافع التجديد عند الدكتور يوسف القرضاوي :

األمور داخل إطار العملية .. ماهي أهم هذه القضايا ، وكيف ترى هذه 
االجتهادية ؟

لننظر لتغري احلياة عما كانت عليه يف األعصار املاضية، وتطور جمتمعات اليوم 
تطورا هائال يف األفكار والسلوك والعالقات، فإن عصرنا احلاضر أحوج ما يكون 

- هـ 1431القرضاوي، التجديد اهلادم للعقيدة وثوابت الدين مرفوض، الراية، االثنني - 145
2010  ،http://www.raya.com .

.55مرجع سابق ، من أجل صحوة راشدة ، ص-146
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ة ) اليت إىل االجتهاد .. وذلك بعد ) الثورة البيولوجية ) و ( والثورة والتكنولوجي
يشهدها العامل، وماجد يف العالقات الدولية واألنظمة املالية واالقتصادية من 

147أشياء مل يعرفها السابقون، أو عرفوا بعضها يف صورة مصغرة جدا .

إن مشول الشريعة وإحاطتها على النحو الذي تقدم، مع ما سبق من خلودها 

سالذين يدلون النا

أن طبيعة تركيب األمة اإلسالمية من أجناس شىت، ودخول الناس يف اإلسالم 
باستمرار ينشئ وضعا صعبا وخطريا، إذا مل توجد الضمانات الكافية لتقدمي 

حتريف الديانات السماوية السابقة شيئا قبيحا، فإن حتريف الوافدة، ولئن كان
حا وأفدح خطورة، نظرا لكونه خامت األديان والرساالت، فلو اإلسالم أشد قب

148حرف لظل على حتريفه، ألنه لن يأيت بعده ما يصححه . 

" ألنه سبحانه ملا جعل معلال بعثة اهللا للمجدد رأس كل قرنيقول المناوي
خامتة األنبياء والرسل، اقتضت حكمة امللك العالم، ظهور قرم من املصطفى 

. 49املرجع السابق، من أجل صحوة راشدة، ص -147
االردن–د. مروان ابراهيم القيسي، معامل اهلدي إىل فهم اإلسالم، املكتبة االسالمية ( عمان - 148

.108م، ص1985- هـ 1406،الطبعة األوىل )
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األعالم يف غرة كل قرن، ليقوم بأعباء احلوادث إجراء هلذه األمة مع علمائها 
149جمرى بين إسرائيل مع انبيائها

المطلب الثاني : منهج الدكتور يوسف القرضاوي  في التجديد .

أكرمين هللا تعاىل بتبين التيار الوسطي، لقد يقول فضيلة الدكتور القرضاوي : 
ومنهج الوسطية من قدمي، ومل يكن ذلك اعتباطا، وال تقليدا ألحد، أو اتباعا 
هلو، ولكن ملا قام عندي من الدالئل الناصعة، والرباهني القاطعة، على أن هذا 

ال أعين اسالم بلد من البلدان، وال ، املنهج هو الذي يعرب عن حقيقة االسالم
قة من الفرق، وال مذهب من املذاهب، وال مجاعة من اجلماعات، وال عصر فر 

من العصور. بل عنيت به االسالم األول قبل ان تشوبه الشوائب، وتلحق به 
الزوائد واملبتدعات، وتكدر صفاءه اخلالفات املفرقة لألمة ، ويصيبه رذاذ من 

يه، وثقافات غريبة النحل األمم اليت دخلت فيه، والتصقت به أفكار دخيلة عل
عنه. وقبل أن تصنف أمته إىل فرق ومجاعات شىت، تنسب إىل زيد أو عمر من 

150

مل أحاول أن أقيد نفسي مبذهب فقهي من ويقول الدكتور القرضاوي :
ذلك أن احلق ال يشتمل عليه مذهب املذهب السائدة يف العامل اإلسالمي، و 

واحد. وأئمة املذاهب املتبوعة مل يدعوا العصمة، وإمنا هم جمتهدون يف تعرف 
احلق، فإن أخطئوا فلهم أجر، وإن أصابوا فلهم أجران. وقال اإلمام مالك : كل 

املناوي،  زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي بن زين العابدين -149
مصر، الطبعة: األوىل، –احلدادي ، فيض القدير شرح اجلامع الصغري، الناشر: املكتبة التجارية الكربى 

.9، ص 1، ج1356
ة اإلسالمية والتجديد، اصدارات مركز القرضاوي للوسطية أ.د يوسف القرضاوي،  فقه الوسطي- 150

.  11م، ص2009هـ / 1430اإلسالمية والتجديد، 
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يؤخذ من كالمه ويرتك إال النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقال اإلمام الشافعي : 
تمل اخلطأ ، ورأي غريي خطأ حيتمل الصواب .رأي صواب حي

وغري الئق بعامل مسلم ميلك وسائل املوازنة والرتجيح : أن يكون أسري 
مذهب واحد أو خاضعا لرأي فقيه معني . بل الواجب أن يكون أسري احلجة 
والدليل . فما صح دليله وقويت حجته ، فهو أوىل باالتباع. وما ضعف سنده، 

، فهو مرفوض مهما يكن من قال به، وقدميا قال اإلمام علي ووهبت حجته
151رضي اهللا عنه : ال تعرف احلق بالرجال ، بل اعرف احلق تعرف أهله . 

الشيخ يوسف ن منهج التجديد يف الفكر اإلسالمي للعالمة كما إ
اتسم بالشمول كمنهج إمامه الشيخ حسن البنا الذي مجع بني ،القرضاوي

عقلية السلف، وروحانية التصوف، كما مزج بني العلم والدعوة، والتثقيف 
والرتبية، والفكر واحلركة، والدين والسياسة، مشرية ايل انه قدم طريقة جديدة 

152حلقائق اإلسالم مجعت بني ثوابت الشرع ومتغريات العصر.

وهلذ
مثل عمر بن عبد العزيز، واإلمام الشافعي وأيب احلسن األشعري، وأيب بكر 
الباقالين، وأيب حامد الغزايل وابن دقيق العيد وغريهم ممن تركوا وراءهم آثارا ال 

متحى يف تفكري األمة وشعورها وسلوكها .

د. يوسف القرضاوي، احلالل واحلرام يف اإلسالم، مكتبة وهبة ، القاهرة ، الطبعة الثانية - 151
.12- 10م) ص 1997- هـ 1418والعشرون ( 

ص من رسالة ماجستري بعنوان : حتليل منهج القرضاوي يف الباحث ابراهيم حسن الرتكاوي، ملخ-152
.http://www.raya.comم )،  2006-9- 8- هـ 1427- 8- 15، اجلمعة ( دالتجدي
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مفتاح " التجديد للدين يف الوعي والفهم، يقول : ويحدد القرضاوي "
وال أعين بالفقه املعىن االصطالحي املعروف وهو ما يتعلق مبعرفة األحكام 
الفرعية، ولكن أعين بالفقه مفهومه القرآين والنبوي . فاألول يعين الفهم عن اهللا 

. وهنا البد من نظر اجتهادي فيما خلق، والثاين يعين الفهم عن اهللا فيما شرع 

النجار نظر يلتزم ضرورة فحص الرتاث واستيعاب ما ورد من أفهام ثرية، ولكنه 
التزام استفادة واهتداء ، وليس التزام اتباع ألفهام السابقني على سبيل احلتم 

لك ال يربره شرع وال ينصلح به واقع .املفروض، فإن ذ

: أن ويتم التجديد الديني المنشود كما يرى الترابي في مستويات ثالثة
رده إىل األول األوىل من القرآن والسنة، مستنريين بتقاليدنا وبثراتنا وجتارب سلفنا 

ع الصاحل، و أن جندد الصلة بالعلوم : العقلي  .. واالقتصادي .. والعلم بطبائ
البشر وطبائع األشياء . وأن نربط بني الفكر اإلسالمي والواقع، وأن حنقق 

153اإلسالم يف واقع احلياة حىت ميكن أن ميتزج الواقع بالدين امتزاجا حيا .

هي الدعوة إىل الرجوع إىل ويقول ابن تيمية أن من أهم أسس التجديد :
غي على األمة إذا أرادت كتاب اهللا، وهدي السلف الصاحل، فقد رأى أنه ينب

لنفسها العزة أن ترجع إىل املصادر األساسية، وأن ال تقدم عليها شيئا من األمور 
154احملدثة، واألفكار الدخيلة اليت ال متت إىل االسالم بصلة .

سعيد الشبار، اإلجتهاد والتجديد يف الفكر االسالمي املعاصر، املعهد العاملي للفكر االسالمي، - 153
.57ص 
د . فرمان إمساعيل إبراهيم، أسس التجديد يف منهج ابن تيمية يف التفسري، جامعة الريموك - 154

.391األردن، ص
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ونلخص مما سبق ذكره أن  معالم أسس التجديد تتمحور في اآلتي : 

أن التجديد ينطلق من الكتاب والسنة ، وأنه يستعني بتجارب السابقني 
وخاصة عهد الصحابة يف تفسري القرآن الكرمي ، وكذلك التجربة التارخيية عموما، 
وقد ختتلف تفريعات املفكرين والعلماء قيال أو كثريا يف منهج الفهم ، وهذا ال 

يضر مادام املنبع واملصدر واحد . 
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المبحث الثاني 

( الدور التنموي للزكاة عند الدكتور يوسف القرضاوي )

.المطلب األول : الطبيعة االقتصادية للزكاة عند الدكتور يوسف القرضاوي

ال أحد جيادل أن للزكاة آثارا اقتصادية، ألن الزكاة فريضة مالية جتب على 
لوغها النصاب وحوالن احلول على مجيع األموال النامية، حكما أو فعال عند ب

بعضها او عند احلصول عليها كاملال، ويف هذا املقام سنركز على الطبيعة 
واألهداف االقتصادية لفريضة الزكاة .  

ليس هدف اإلسالم من الزكاة مجع املال، وال يقول الشيخ القرضاوي :
ذوي احلاجة وإقالة إغناء اخلزانة فحسب، وليس هدفه منها مساعدة الضعفاء و 

على املادية، ويكون سيدا هلا ن
ال عبدا. ومن هنا اهتمت اهداف الزكاة باملعطي اهتمامها باآلخذ متاما. وهنا 
تتميز فريضة الزكاة عن الضرائب الوضعية اليت ال تكاد تنظر إىل املعطي إال 

155باعتباره موردا أو مموال خلزانتها.

الشيخ شلتوت إن يقولوقد أخذ بهذا الرأي كثير من فقهاء العصر :
الزكاة فريضة من اهللا والضرائب من وضع احلاكم عند احلاجة فإنه من البني إن 

واملقدار واالستقرار. وممن أفىت مبثل ذلك الشيخ علي الطنطاوي والشيخ 

.857مرجع سابق، فقه الزكاة، ص -155
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والدكتور على السالوس، والشيخ عبد العزيز بن الشعراوي، والشيخ ابن عثيمني،
156باز ، والدكتور عثمان شبري، والشيخ القرضاوي .

فإذا ما تتبعنا تاريخ الرأمسالية نرى أن التطور طبيعة االقتصاد الوضعي : 
االقتصادي أدى إىل تراكم مطرد لرأس املال متكن من متويل حتسينات مثل 

تاجية، ومن مث، ما من تكيف ثقايف اعترب ضروريا تقسيم العمل الذي عزز اإلن
ألن وراء كل هذا التنوع يف امللبس واملأكل والسلوك، خيفق قلب رجل اقتصادي 

ورمبا امرأة اقتصادية .

ورأى ماركس أن فصل الفقراء عن املعدات واألراضي الزراعية اليت كانت 
ية الكربى، وشدد أيضا متنحهم استقالال صار أولوية مهمة ضمن خطة الرأس مال

على مراكمة رأس املال باعتبارها خطوة أوىل لنبذ األساليب االقتصادية التقليدية 
. وكدسوا األموال لالستثمار يف مشاريع إضافية ستحصد مزيدا من الثورة اليت 

157العمل باإلنتاج ص

وجيدر التأشري يف هذا الصدد أن السياسات االقتصادية والنقدية على وجه 
اخلصوص يف الفكر الرأمسايل ترتكز يف غري قليل من األحيان على املعدالت 

يف الفائدة جلانب من االعتبار أن التمويل يتحدد من خالهلا ، كما أن التحكم
ماديات يتحدد عرب آليات ضخ السيولة أو امتصاصها وفقا لتغريات املختلفة يف 
الفائدة، وبالرغم من جناح هذه السياسات نظريا وعمليا يف كثري من األحايني يف 

.126-125مرجع سابق ، دور الزكاة يف التنمية االقتصادية ، ص-156
. 24م، ص2014ة ، الطبعة األوىل جويس أبليب، الرأمسالية، مؤسسة اهلندوي للتعليم والثقاف-157
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د احلقيقي، ما يؤدي إىل ظهور الفقاعات يرتبط يف كثري من احلاالت باالقتصا
املختلفة ويوسع من حدة الفجوة بني االقتصاد الومهي واحلقيقي، وال تراعي 

158آت من أزمات وتقلبات اقتصادية دورية مستقبلية .

طالع العصر اخلاصة اليت سادت أوروبا يف ملية وهذه هي نظرة الرأمسا
احلديث. وال شك أن الفقراء يف جمتمع هذا شأنه، وتلك فلسفته أضيع من 

ون به، وال سند هلم يعتمدون االيتام يف مأدبة اللئام .. ال حق هلم يطالب
159.عليه

وإذا ما رجعنا إىل طبيعة النظام اإلسالمي، فإنه يتوجب زيادة اإلنتاج يف 
األ

و 
. إن ما يتبدد من طاقات األمة وأمواهلا يف ذلك 

مللزمة، ووصاياه اهلادية، وتربيته العميقة، العبث والفساد، يصونه االسالم بقوانينه ا
160ويوفره سليما ليتجه إىل العمل والتنمية واالنتاج .

ومما سبق يمكننا أن نلخص األهداف االقتصادية للزكاة : 

. تضيق الفجوة بني االنفاق واالستهالك والدخل
. استثمار رؤوس األموال مما يؤدي لنمائها وحماربة ظاهرة االكتناز

2عقبة عبد اللوي، نور الدين جوادي، الزكاة كآلية لتحقيق االستقرار االقتصادي، ص-158
لبنان ، –مؤسسة الرسالة، بريوت د. يوسف القرضاوي، مشكلة الفقر وكيف عاجلها اإلسالم،-159

10م)، ص 1985-هـ 1406الطبعة األوىل (
.143ص املرجع السابق ،-160
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 الزكاة على مجيع أنواع املال مما يؤدي إىل اعادة التوزيع العادل للثروة .فرض
 استثمار األموال يؤدي إىل توفري مناصب الشغل مما يساهم يف احلد من ظاهرة

الفقر.
يف حتقيق أهدافها ومن هنا يجب أن نعلن أن نجاح " مؤسسة الزكاة "

من -ته االقتصادية واالجتماعية
مطاردة الفقر والعوز، وإقامة ضمان اجتماعي شامل، وتأمني ذوي احلاجات 
الطارئة، وتقريب الفوارق بني األفراد والفئات، وتطهري اجلماعة من أسباب 
التحاسد والتباغض، وإعانة األخيار على اصالح ذات البني، وتعزيز الدعوة إىل 

دته، وتأليف القلوب عليه، وغري ذلك مما حتققه الزكاة لدين االسالم، وتثبت عقي
هذا النجاح مرهون حبسن فهمنا للزكاة، وحسن تطبيقنا - اإلسالم ودولته وأهله

161هلا .

المطلب الثاني : الدور النقدي والمالي لمؤسسة الزكاة عند الدكتور يوسف 
القرضاوي .

قتصادية يف النظام اإلسالمي ، ومن تعترب النقود من أهم مكونات الثورة اال
جرام، فأما عن 595جرام والفضة 75شروط وجوب الزكاة فإن نصاب الذهب 

الثروة النقدية فببلوغ النصاب، وحوالن احلول والفراغ من الدين، تبلع نسبة زكاة 
% .2.0الثروة النقدية 

اإلنسان كانت هداية اهللا يقول القرضاوي : أن النقود وسيلة وليست غاية : 
إىل اختاذ نظام النقود املعدنية ( الذهب والفضة ) بدال من نظام املقايضة وما 

د. يوسف القرضاوي، دور الزكاة يف عالج املشكالت اقتصادية، دار الشروق ، الطبعة األوىل، -161
.57م ،  ص2001- هـ 1423
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نعمة جيب على الناس أن يشكروها وال - يصحبه من تعقيد وبطء وبدائية
يكفروه، ويعرفوا احلكمة من ورائها. وشكر النعمة : أن تستعمل فيما خلقت له. 

فيستفيد من ورائها كل الذين وإمنا خلقت النقود لتتداول وتتحرك وتنفق 

فاختذت كثري منهم غاية يف نفسها، وركبوا الصعب والذلول يف مجعها، حىت 
حصلوا عليها، حبسوها عن احلركة، وعطلوها عن السري، وتركوها راكدة كاملاء 

حوا عبيد النقود، للدراهم والدنانري. وما أتعس اآلسن. وبعبارة أخرى : أصب
162.سان إذا بات عبد الدرهم والديناراإلن

على أرجح –احلاصالت الزراعية من احلبوب والثمار والفواكه واخلضروات 
َوِممَّا َأْخَرْجَنا َلُكْم قوله تعالى : (أخذا بعموم–أخذا بعموم األقوال –األقوال 

" فيما سقت السماء وبعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم : ،163)ِمَن اْألَْرضِ 
س على األراضي الزراعية يف ويقا164العشر، وفيما سقي بآلة نصف العشر " .

: العمارات واملصانع وحنوها من املستغالت ، اليت تدر دخال منتظما، عصرنا
وتكون رؤوس اموال كبرية لعدد من الناس .

.53املرجع السابق ، دور الزكاة يف عالج املشكالت االقتصادية،  ص -162
.45سورة البقرة : -163
عند الرتمذي وابن ماجه من حديثه أيًضا بلفظ - 164

"فيما سقت الّسماء والعيون العشر وفيما ُسقي بالّنضح نصف العشر" ورواه البخاري وأبو داود 
اهلداية يف ختريج . 32، ص 5، ج726، باب ما جتب فيه الزكاة، رقم احلديث :  والرتمذي والنسائي

لبنان-دار عامل الكتب، بريوت ، ن الصدِّيق بن أمحدأمحد بن حممد ب،الغماري،أحاديث البداية 
.م1987- هـ 1407الطبعة: األوىل، 
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تقريبا من الثورة احليوانية، اليت تقتين للدر والنسل،  –وهي حنو هذا املقدار 
كاألبل، والبقر، والغنم، بشرط أن تبلغ النصاب، وأن ترعى يف معظم السنة يف  

مباح، خالفا لإلمام الذي أوجب الزكاة يف املاشية، وإن كان صاحبها كأل
يعلفها العام كله . ويف الكنوز اليت يعثر عليها من آثار القدماء اخلمس، وكذلك 

165يف الثورة املعدنية عند احملققني من الفقهاء،.

ومن مسائل العصر احلديث زكاة األسهم والسندات فهي من األموال 
هي حقوق ملكية األسهم : حدثة اليت أفرزها التطور الصناعي التجاري، املست

جزئية لرأس مال كبري للشركات املسامهة او التوصية باألسهم، وكل سهم جزء من 
: هي تعهد مكتوب من املصرف أو والسنداتأجزاء متساوية لرأس املال . 

خ معني، نظري الشركة أو احلكومة حلامله بسداد مبلغ مقدر من قرض يف تاري
فائدة معلومة ، وتعد األسهم من صور االستثمار املشروعة إسالميا، ألن عائدها 
يتحدد بنسبة شائعة من الربح، من هنا فهي عرضة للكسب أو اخلسارة، اما 
السندات فهي صورة من صور اإلقراض الربوي بفائدة ثابتة وحمددة مسبقا دون 

166النظر إىل الكسب أو اخلسارة، ومن مث 

وإذا كانت الزكاة جتب يف األموال املعطلة عن االنتاج كاألموال واألرصدة 
اليت تكدس يف اخلزائن أو توضع يف األقبية أو حتت الرتاب . واذا كان صاحب 

ز املال املسلم يلم أن اهللا فرض على هذا املال زكاة فمعىن ذلك أن ماله املكتن

ميكن أن يصل هذا التآكل إىل نصفه ، وباإلضافة إىل تعطيله هلذا املال يعترب كنزا 

.22مرجع سابق ، مشكلة الفقر وكيف عاجلها االسالم، ص-165
. islam.com-http://www.mعبد اهللا بن حممد بن الطيار ، كيف تزكي أموالك ، -166

. 521-520وكتاب فقه الزكاة، ص 
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فيه وعيد من اهللا تعاىل . ومما ال شك فيه أن صاحب املال العاقل سيسعى 
ون الزكاة سببا يف ختفيف الطلب للتخلص من هذا املال هلذين السببني، مما تك

167كنزها حىت تبقى يف مأمن بعيدة عن جمال املخاطرة .

ومبا أن  الزكاة تدفع عجلة االنتاج إىل األمام فمعىن ذلك أن االنتاج 
ار وبذلك تسهم الزكاة يف القضاء على ظاهرة سيزداد بزيادة االنتاج ترخص األسع

التضخم اليت بدأت حتكم قبضتها على االقتصاد الذي تعتمد على قاعدة الورق 
168النقدي اإللزامي.

وتساهم الزكاة يف حفز السيولة النقدية على ارتفاع، ومضاعفة التداول 

ذات امليول احلدية االستهالكية العالية مما يزيد من القوة الشرائية اليت بأيديهم 
االستهالكية، مما يرفع بالتايل من حركة 
السيولة النقدية، وحجم التداول النقدي املطروح، فيشتد الطلب على السلع 
فرتتفع أسعارها نتيجة زيادة فوائض الطلب الكلي االستهالكي النقدي عن 
فوائض العرض الكلي السلعي مما حيفز األغنياء، وأصحاب رؤوس األموال 

رين على توظيف أمواهلم يف االنتاج فريتفع نتيجة لذلك واملنتجني، واملستثم
169معالت السيولة النقدية ويتضاعف التداول النقدي من جديد .

- هـ 1409د. عدنان خالد الرتكماين، السياسة النقدية واملصرفية اإلسالمية، مؤسسة الرسالة ، -167
.221- 220م . ص 1988

.221املرجع السابق . السياسة النقدية واملصرفية االسالمية،  ص -168
د. غازي عناية، االستخدام الوظيفي للزكاة يف الفكر االقتصادي االسالمي، دار اجليل، بريوت -169
. 31م )، ص 1989هـ 1409لبنان، الطبعة األوىل (–
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كما أن النماء يعد شرطا إلخضاع أموال الزكاة، ومن مث فإن املمتلكات 
ارات الركوب ودور السكن واآلت احملرتفني يواملقتنيات الشخصية، كدواب وس

ا ال تفي بشرط النماء، ويسري وأثاث ا
الس

170النماء وتعرضها للفناء .

: أن النظام املايل يف االسالم تقوم دعائمه على نلخص مما سبق ذكره
وي، واطالق العنان لالستثمار واالنتاج والنهوض 

االقتصادي جبميع أشكاله .

.: الزكاة نماء للمال عند الدكتور يوسف القرضاويالثالثالمطلب 

أن يكون املال الذي تؤخذ يقول الشيخ القرضاوي في كتابه فقه الزكاة :
أن يكون النماء بلغة العصر :ومعنى منه الزكاة ناميا بالفعل، أو قابال للنماء، 

من شأنه أن يدر على صاحبه رحبا وفائدة، أي دخال أوغلة أو إيرادا جديدا، 
ولسنا نعين به 171وهذا ما قرره فقهاء  اإلسالم، وبينوا حكمته بوضوح ودقة .

حقيقة النماء، ألن ذلك غري معترب، وإمنا به كون املال معدا لالستمناء بالتجارة 
) رعي احليوان يف الكأل املباح )  ألن اإلسامة سبب حلصول الدر أو باإلسامة  

هـ 1406د. سلطان بن حممد  علي السلطان، الزكاة تطبيق حماسيب معاصر، دار املريخ للنشر، -170
.36م،  ص 1986- 

. 140139-فقه الزكاة ، ص مرجع سابق، -171
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" اللنب" والنسل والسمن، والتجارة سبب حلصول الربح ، فيقام السبب مقام 
172.املسبب، وتعلق احلكم به، كالسفر مع املشقة وحنو ذلك

إن املقصود من شرعية الزكاة مع املقصود األصلي :173ويقول ابن الهمام
بتالء، هو مواساة الفقراء، على وجه ال يصري هو فقريا، بأن يعطي من من اال

فضل ماله قليال من . واإلجياب يف املال الذي ال مناء له أصيل، يودي إىل 
174خالف ذلك عند تكرر السنني، خصوصا مع احلاجة إىل االنفاق . 

قيم 
األشياء، فإذا استخدمت يف الصناعة والتجارة وحنوها، أنتجت دخال، وحققت 
رحبا، وهذا هو معىن النماء املقصود هنا، فإذا كنزت هذه النقود وحبست عن 
أداء وظيفتها يف التداول والتثمري واالنتاج، فإن كانزها هو املسؤول عن هذا 

فعة عملها، ونبهه الشارع على التعطيل، وكان شأنه شأن من عطل آلة سليمة نا

عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، - 172
.11، ص2م، ج1986-هـ 1406الطبعة: الثانية، ، دار الكتب العلمية

مث اإلسكندري، كمال الدين، حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد ابن مسعود، السيواسي- 173
املعروف بابن اهلمام: إمام، من علماء احلنفية. عارف بأصول الديانات والتفسري والفرائض والفقه 
واحلساب واللغة واملوسيقى واملنطق. أصله من سيواس. ولد باإلسكندرية، ونبغ يف القاهرة. وأقام حبلب 

وأرباب قاه الشيخونية مبصر. وكان معظما عند امللوكوجاور باحلرمني. مث كان شيخ الشيوخ باخلانمدة.
ط) يف شرح اهلداية، مثاين جملدات يف فقه احلنفية، و -الدولة. تويف بالقاهرة. من كتبه (فتح القدير 

.255، ص6، االعالم، للزركلي، جط) يف أصول الفقه- (التحرير 
ن اهلمام، فتح القدير، دار الفكر، كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي املعروف باب-174

.155، ص 2ج
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هذا التعطيل بإجياب الزكاة عليه، ليخرجها إىل النماء بالفعل، فينفع نفسه، وينفع 
175

كاة ألنه يزكي بقية املال، أي يطهره ناحية، هذا اجلزء املقتطع من املال يسمى ز 
عن جابر بن ويكون سببا يف محايته من اآلفات، لقوله عليه الصالة والسالم : 

قال : قال رجل يا رسول اهللا : أرأيت إن أدى - رضي اهللا عنه–عبد اهللا 
الرجل زكاة ماله ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : من أدى زكاة ماله 

ومن ناحية أخرى، فإن الزكاة تنمي املال بسبب ما خيلفه 176.ذهب عنه شره 
اهللا تعاىل على معطي الزكاة من الزيادة والربكة يف ماله ورزقه وذلك كما يف قوله 

) ُقْل 38َوالَِّذيَن َيْسَعْوَن ِيف آيَاتَِنا ُمَعاِجزِيَن أُولَِئَك ِيف اْلَعَذاِب ُحمَْضُروَن (تعاىل : 
يـَْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َويـَْقِدُر لَُه َوَما أَنـَْفْقُتْم ِمْن َشْيٍء فـَُهَو ِإنَّ َريبِّ 

ُر الرَّازِِقنيَ  177.ُخيِْلُفُه َوُهَو َخيـْ

فالزكاة مناء للمال وبركة فيه، والكثري يستغرب كيف أن الزكاة يف الظاهر هي 
نقص يف املال، لكن وراء هذا النقص ز 

كما أن الزكاة تلعب دورا هاما يف عالج الركود االقتصادي، وذلك برفع 
الطلب الكلي، فالزكاة دافع قوي لالستثمار، ومبا أن االسالم ال يتعامل بالفائدة، 

.  142مرجع سابق، فقه الزكاة، ص -175
، 3، ج4334، باب فريضة الزكاة، رقم احلديث : َرَواُه الطَّبَـرَاِينُّ ِيف اْألَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسنٌ - 176
، كر بن سليمان اهليثميلي بن أيب بأبو احلسن نور الدين ع، جممع الزوائد ومنبع الفوائد. 63ص

.م1994هـ، 1414عام النشر: ، مكتبة القدسي، القاهرةالناشر:
.39سورة سبأ : -177
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فإن هذه االستثمارات ستكون ذات قيمة انتاجية كبرية وكما حتتفظ بقيمة رأس 
صورة قوة شرائية .املال يف

توضيحي لنماء أموال الزكاة على عدة سنوات وسيكون لها رسماليكم 
تأثير ايجابي على الفرد والمجتمع 

اجلزائري كتجربة وليدة ابتداء من سنة ولقد بدأت جتربة صندوق الزكاة 
م، ومل تتجاوز األموال احملصلة مبلغ مائة وعشرون 2003هـ املوافق 1424

، 2005، 2004مليون دينار وازداد معدل منو حصيلة الزكاة للسنوات 
بينما نسجل اخنفاض يف معدل منو حصيلة صندوق الزكاة لسنيت 2006
ايل، يف حني بلغت سنة % على التو 11% و1مبعدل 2008و 2007
% مقارنة 420ستة مائة وأربعة عشر مليون دينار جزائري مبعدل منو 2009
2003 .
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وجيد التأشري أن مستوى حصيلة الزكاة بصندوق الزكاة اجلزائري بعيدة عن 
واقع الثروة والنشاط االقتصادي اجلزائري، ويرجع ذلك لعدة عوامل منها أن 
التجربة حديثة، كما أن املواطن مزعزع الثقة يف كل ما يتعلق بالدولة، ويفضل 

ؤوس األموال هلم التزامات أن اصحاب ر والثانيتوزيع حصيلة زكاته بنفسه. 
ثالثااجتماعية اجتاه الفقراء واملعزين فيفضل اإلشراف الشخصي على توزيعها. 

178.رؤوس األموال اداء فريضة الزكاةعزوف الكثري من أصحاب

: أن الدور الواضح للزكاة يف التنمية االقتصادية نستخلص مما سبق ذكره

العليا خري من اليد السفلى، يعين أن النظام االسالمي يدفع االفراد اىل العمل 
والزهد يف أموال الصدقات .  

: استثمار أموال الزكاة عند الدكتور يوسف القرضاوي .الرابعالمطلب 

كار اإلسالم واالحت" لقد حرم نظام يقول فضيلة الدكتور القرضاوي : 
وأعلن الرسول صلى اللتان تقوم عليهما الرأمسالية الباغية. والربا، ومها الساقان 
: " من احتكر الطعام أربعني ليلة فقد برئ من اهللا وبرئ اهللا اهللا عليه وسلم أن

179منه " 

.19مرجع سابق، منذجة اآلثار االقتصادية للزكاة، ص -178
، باب البيوع املنهي عنها، ُعَمرَ َأْمحَُد َواْحلَاِكُم َواْبُن َأِيب َشْيَبَة َواْلبَـزَّاُر َوأَبُو يـَْعَلى ِمْن َحِديِث اْبِن - 179

العسقالين ، التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري. 30، ص 3، ج1159رقم احلديث: 
الطبعة: األوىل، ، مصر–أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر الناشر: مؤسسة قرطبة 

.م1995هـ/1416
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هم كما أعلن القرآن على املرابني حرب اهللا ورسوله إذا مل يتوبوا، وإن تابوا فل
رؤوس أمواهلم ال يظلمون وال يظلمون، وال شك أن االحتكار والربا ليسا إال 
امتصاص من األقوياء لدماء الضعفاء، نتيجة أن يزداد الغين غىن، ويزداد الفقر 

فقرا .

شدد اإلسالم يف حترمي كنز النقود، وتعطيلها، وتوعد الكانزين العذاب، ولقد
ية تبلغ نصابا، مناها صاحبها أو مل ينمها، وبذلك وفرض الزكاة على كل ثروة نقد

ساق أصحاب األموال سوقا إىل تثمري أمواهلم يف كل ميدان مشروع، حىت ال 
تأكلها الزكاة مبرور األعوام . كما أمر األوصياء على أموال اليتامى خاصة أن 

180.ينموها، ويثمروها بالطريق اليت هي أحسن، حىت ال تلتهمها النفقة والصدقة 

وقد تناول العلماء املعاصرون هذه املسألة سواء على املستوى الفردي أو يف 

ثالثة أقوال: 

القول باملنع مطلقا .-1
2-
هذين الرأيني قول ثالث يرى جواز االستثمار يف أموال بعض مصارف توسط بني-3

الزكاة دون بعض " وهي الرقاب والغارمني يف سبيل اهللا وابن السبيل "
وقد قال بعدم جواز استثمار أموال الزكاة

مي باهلند، التابع لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة، وجممع الفقه اإلسال
أما القول واللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء باململكة العربية السعودية . 

: فقد أخذ به جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة املؤمتر بالجواز

.145جلها،  ص مرجع سابق ، مشكلة الفقر وكيف عا-180
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اإلسالمي حبدة، والندوة الثالثة لقضايا الزكاة املعاصرة، وبيت التمويل الكوييت، 
ت الزكاة يف الكويت. كما تبىن هذا الرأي عدد من العلماء واهليئة الشرعية ولبي

منهم الشيخ مصطفى الزرقا، والشيخ يوسف القرضاوي، والشيخ وهبة الزحيلي 
181وآخرون . 

: أن استثمار أموال الزكاة يف مشاريع صناعية أو زراعية أو ويرى المانعون
إذ إن إنفاقها يف تلك جتارية يؤدي إىل تأخري توصيل الزكاة إىل املستحقني،

املشاريع يؤدي إىل انتظار األرباح . املرتتبة عليها، وهذا خمالف ملا عليه مجهور 
182العلماء من أن الزكاة جتب على الفور ، كما أنه سيعرضها للخسارة والضياع.

دور الزكاة هنا ال خيفى، فمن أمواهلا ميكن ويقول الدكتور القرضاوي :
عاطل ما ميكنه من العمل يف حرفته من أدوات أو رأس مال، إعطاء القادر ال

ومنها ميكن أن يدرب على عمل مهين حيرتفه ويعيش منه، ومنها ميكن اقامة 
ليشتغل فيها العاطلون -مصانع أو متاجر أو مزارع وحنوها-مشروعات مجاعية

عيد الزكاة تفال عجب أن 183وتكون ملكا هلم باالشرتاك، كلها أ بعضها .
ومساعدة العاجز ومعونة احملتاج، كالفقري واملسكني واملدين .،شغيل العاطلت

كما إن مهمة النقود أن تتحرك وتتداول، فيستفيد من ورائها كل الذين 

184عامة .وركود األسواق، وانكماش احلركة االقتصادية بصفة 

د. عبد اهللا بن منصور الغفيلي، نوازل الزكاة، دار امليمان لنشر والتوزيع، الطبعة األوىل - 181
. 479- 478م )، ص2008-هـ 1429(  

. 153ص -182
.  897مرجع سابق، فقه الزكاة، ص -183
.242مرجع سابق، فقه الزكاة ، ص -184
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" االستثمار الذي هو تنمية :185يقول الشيخ مصطفى محمد الزرقا

أرى أن كل طرق االستثمار مبعىن أن يوضع يف طريق ينمو به مال الزكاة، فيصبح 
ا كل الطرق اليت تؤدي إليه على شرط أن الواحد اثنني واالثنني ثالثة مثال، هذ

تكون متارسها أيد أمينة وأساليب وحتفظات مأمونة. كل هذا جائز، سواء أكان 
عن طريق التجارة أو عن طريق الصناعة أو عن طريق أي شيء ميكن أن 
يستثمر، وليس مال الزكاة بأشد حرمة من مال القاصر اليتيم وال سيما اليتيم 

اء متفقون على أن لوصي اليتيم أن يتاجر بأمواله ويستثمرها الفقري، فإن الفقه
186لتنميتها لكي ال تأكلها النفقة وال يبقى له فيها شيء " 

حنن منظمة (ح) اخلريية السؤال التالي:الليبيةورد إلى دار اإلفتاءكما 
تدريب 
للخياطة واحلياكة والتطريز لصاحل الفقراء، فهل حيق لنا األخذ من أموال الزكاة، 

واستغالهلا يف األمور التالية:

هـ 1457املتوىف سنة - لد شيخنا مصطفى يف أسرة علمية، فوالده الشيخ أمحد الزرقا و - 185
من كبار علماء املذهب احلنفي ، وهو صاحب كتاب " شرح القواعد الفقهية" ، وكذا  - مشسي 1938

من علماء حلب - مشسي 1923هـ املوفق 1342املتوىف سنة - كان جده العالمة حممد الزرقا 
نشأ الشيخ يف مدينة حلب يف بيئة علمية خصبة، فقد كان جده على قيد احلياة وكذا والده املعدودين .

الشيخ أمحد الذي رأى فيه مالمح النبوغ والنجابة، فرعاه رعاية خاصة، وهيأه ملا استشّفه من مستقبله 
شايخ املدرسة .طلبه للعلم :حفظ القرآن صغريا ، وتلقى العلوم األولية على أبيه الشيخ أمحد ، وعلى م

وكان الشيخ مصطفى كثريا ما يناقش والده يف بعض ، شرعية اليت كان والده يدرس فيها اخلسروية ال
http://feqhweb.comاملوضوع األصلي: القضايا العلمية .

- مباليزيا، التجديدعبد الباري أوانج، استثمار أموال الزكاة وتطبيقاته يف بيت املال-186
م .2011هـ / 1432عشر. العدد التاسع والعشرون، 
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شراء آالت اخلياطة واملواد اخلام، ودفع أجرة املدربني، وسداد قيمة إجيار 
ال الزكاة املركز املعّد إلنتاج املالبس واألقمشة وتوزيعها على احملتاجني. صرف أمو 

يف تنظيف وتوزيع املالبس املستعملة، املتحصل عليها. إقامة مصنع لتنقية وحتلية 
مياه الشرب، وتوزيعها على مرضى الكلى. بناء مساجد داخل املدينة من أموال 

الزكاة.

فال ُتصرف الزكاة يف بناء املساجد؛ فذلك موارده األحباس الجواب :
(ِإنََّما ارُف الزكاة ذكرها اهللا تعاىل يف قوله: وصدقات التطوع اجلارية، ومص

َها َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهْم َوِفي الرِّقَاِب  الصََّدقَاُت لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَليـْ
، ِليٌم َحِكيٌم)َواْلَغارِِميَن َوِفي َسِبيِل اللَِّه َوِاْبِن السَِّبيِل َفرِيَضًة مَِّن اللَِّه َواللَُّه عَ 

فإذا كانت هناك حاجة فورية ماسة واضحة، يف واحد من هذه املصارف الثمانية 
املذكورة يف اآلية، فيجب سّدها، وال جيوز تأخريها بوضع الزكاة يف مشروع يعود 
على بعض هذه األصناف يف وقٍت الحٍق، وإذا مل تكن هناك حاجة فورية 

فيما ذكرمت، عدا بناء املساجد؛ ألن ما ذكر شديدة؛ فيجوز لكم استثمار الزكاة
من حتلية املياه ومصانع اللباس وحنوها يعوُد على الفقراء، وهم أحد مصارف 

العاجلة، إْن ُوجَد َمن حاجُته ماسٌة، مع العمل على أخذ الضمانات الكافية
لتجنب اخلسارِة يف املشروع، والشدة الصارمة يف التدقيق، وأمانة من يتوىل إدارته، 

187.باستثمار الزكاة

هـ1438/حمرم/29،  )3102رقم الفتوى (، مفيت عام ليبيا، الصادق بن عبد الرمحن الغرياين-187
.https://ifta.ly، م2016/أكتوبر/30- 
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واذا ما قمنا بعمل معادلة رياضية للناتج من استثمار أموال الزكاة سيكون  
الزكاة املفروضة على أرباح االستثمار ميكن التعبري عنه لو أن مقدار كالتالي :

باملعادلة اآلتية :

ه. ى ..ه ى 

مقدار الزكاة املفروضة على أرباح االستثمار .حيث : ه ي 

معدل الزكاة املفروضة على أرباح االستثمارات .ه 

وعليه ميكن التعبري عن معدل الربح الصايف املتوقع بااليت :

أ ÷ه ى ) –( ى ر ف 

188املعدل املتوقع لألرباح الصافية لعد دفع الزكاة .  ر ف 

ولكي تتحقق المصلحة المرجوة من استثمار أموال الزكاة يجب علينا مراعاة 
الضوابط الشرعية :

 ،أن تستثمر هذه األموال وفق طرق وأساليب على أيدي أمينة ذات خربة وكفاءة
االقتصاد االسالمي فجميها تتفق على نفي وتتعدد اساليب االستثمار يف

استعمال آليات الفائدة االستقاللية كضابط عقائدي ثابتت ال يتغري بتغري 
الظروف الزمانية واملكانية، ومن هذه الصيغ واالساليب: املضاربة واملشاركة 

189واملزارعة واملساقاة واملراحبة وغريها .

.166، ص االستثمارمرجع سابق،  اجلانب النظري لدالة -188
.15االستثمار يف النظام االقتصادي االسالمي،  ص مرجع سابق ، -189
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مستحقني وغريها مما ال يتصور استقرار أن تراعى احلاجات الضرورية العاجلة لل



حقيقة راجحة للمستحقني . 
 قبل الشروع يف استثمار أموال الزكاة يف أي مشروع جيب اعداد دراسة جدوى

ة بتحليل احصائي يبني املوارد املتاحة واملستخدمة، وطلب اقتصادية وافي
املستهلكني والعرض املتاح واحلاجات االساسية واملعروض منها وعن الواردات 

190والطلب عليها، وعن رغبات التنوع واملناخ االستثماري العام .

نلخص مما سبق ذكره عن استثمار أموال الزكاة : 

دي يعمل فيه وال يستهلكه كثمن آلة حرفته.متويل الفقري برأس مال نق-1

شراء أصول ثابته وتوزيعها على الفقراء.-2

تدريب الفقراء على املهارات املختلفة.-3

استثمار أموال الزكاة يف مشاريع استثمارية مث متليكها للفقراء.-4

تقدمي اخلدمات اليت تدخل يف برامج تنمية املوارد البشرية.-5

استثمارية وتوزيعها على الفقراء.شراء أسهم-6

أ. عبد اهلادي يعقوب عبد اهللا ، استثمار أموال الزكاة ، املعهد العايل لعلوم الزكاة، مجهورية - 190
.11السودان،  ص 
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الثالثالمبحث 

عند القرضاوي )الحد من ظاهرة الفقرالمنهج أو طريقة( 

المطلب األول : نظرة النظام االسالمي والنظام الغربي للفقر عن الدكتور 
يوسف القرضاوي .

لقد اهتم االسالم مبشكلة الفقر، وعنايته بأمر الفقراء منذ بزوغ فجر اإلسالم 
يف مكة، واملسلمون يومئذ افراد معدودون، مضطهدون يف دينهم، حماربون يف 

موضع عناية بالغة، واهتمام -جانب رعاية الفقراء واملساكني–االجتماعي 
مستمر، من القرآن الكرمي. ذكره اآلن أحيانا باسم املسكني واحلض عليه، 
وأحيانا حتت عنوان االنفاق مما رزق اهللا، وتارة باسم اداء حق السائل واحملروم، 

لك من األمساء واملسكني وابن السبيل، وطورا بعنوان إيتاء "الزكاة" وغري ذ
191.والعناوين

كما حاولت االديان والفلسفات منذ القدم أن حتل مشكلة الفقر، وختفف 
من عذاب الفقراء، حينا عن طريق الوصايا واملواعظ والرتغيب، وتارة عن طريق 
التحليل النظري يف عامل مثايل ال تفاضل يف فيه طبقات، وال فقر وال حرمان. 

صفحات الكتب ال يف الناس، وأبرز مثل لذلك مجهورية وهو عامل يرسم على 
أفالطون، قبل بضعة قرون من ميالد املسيح عليه السالم . وطورا عن طريق 

.52مرجع سابق، فقه الزكاة، ص -191
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حركات متطرقة تريد معاجلة االحنراف الواقع باحنراف أشد منه، كحركة "مزدك" 
192عا إىل شيوعية األموال والنساءيف فارس بعد مخسة قرون من امليالد، وقد د

فإن اتباع الرأمسالية يرون أن ما ولكن تختلف نظرة النظام الغربي للفقر
مجعوه من املال بذكائهم وحدهم، وأن مالك املال أحق مباله من سواه، وله حرية 
التصرف فيه مبا يرى ويشاء. فإذا جاء على الفقري بشيء من ماله فهو الفضل . 
رية للجميع ليكسبوا ويغتنوا، فمن 

مكلفني محله واالنفاق عليه، إال من باب العطف والشفقة، وابتغاء احملمدة يف 
193

ن القضاء على إنصاف الفقراء، ال يرون إأما اتباع االشتراكية الماركسية

بعضها وبعض، حىت ينتصر يف النهاية أكثرها عددا، وهي الطبقة هذين الطبقات 
194

إن طبيعة النظام االسالمي

اطراد، والتزم اغنياؤها الطريق املستقيم يف االنفاق واالستهالك، كانت مشكلة ب

.  3مرجع سابق، مشكلة الفقر وكيف عاجلها اإلسالم . ص-192
.10مرجع سابق ، ص-193
. 11مرجع سابق، ص-194
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الفقر والفقراء فيها سهلة احلل، ميسورة العالج، بل ال تكاد تربز هذه املشكلة 

تدمر حبق ويغري حق، فولدت تلك والرأمسالية، اليت قامت فيها الثروات تسحق و 
األنظمة الظاملة، أنظمة أظلم منها وأشد فسادا : هي األنظمة الشيوعية السافرة 

195فرضت الفقر على اجلميع، ما عدا فئة قليلة من احملظوظني .

االسالمي والنظام الغريب، فاإلسالم جيعل الغين نعمة فشتان بني النظام 
يطالب بشكرها، وجيعل الفقر مشكلة ومصيبة يستعاذ باهللا منه، ويضع خمتلف 

احللول والوسائل لعالجه .

: فهو خطر على العقيدة ، ولقد ذكر القرضاوي أن للفقر أثار عديدة
، على 196را على األسرةوخطر على االخالق، وخطرا على سالمة التفكري، وخط

" عجبت ملن ال جيد وقد روي عن أبي ذر أنه قال :
القوت يف بيته : كيف ال خيرج على الناس شاهرا سيفه .وقد يصرب املرء إذا كان 
الفقر ناشئا عن قلة املوارد وكثرة الناس . أما إذا نشأ عن سوء توزيع الثروة، وبغي 

الناس على بعض، 
الذي يثري النفوس، وحيدث الفنت واالضطراب، ويقوض أركان احملبة واإلخاء بني 

197الناس . 

أ. د . يوسف القرضاوي، لكي تنجح مؤسسة الزكاة يف التطبيق املعاصر، املعد اإلسالمي -195
امللكة العربية السعودية ، الطبعة األوىل _ –جدة للبحوث والتدريب، البنك االسالمي للتنمية،

.63م ، ص1994- هـ 1415
.18مرجع سابق، دور الزكاة يف عالج املشكالت االقتصادية، ص-196
.18مرجع سابق، مشكلة الفقر وكيف عاجلها االسالم، ص -197
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كما يعترب الركود االقتصادي أول مراحل الكساد االقتصادي الذي يؤدي 
لب الفعلي و الفعال عن  إىل االضطرابات والفوضى، فالركود هو اخنفاض الط

كمية املنتجات الكلية احلقيقية اخنفاضا يؤدي إىل هبوط يف مستوى األسعار أو 
رغم –نقص تيار اإلنفاق النقدية عن كمية املنتجات، ويؤدي هذا الوضع 

إىل عدم تصريف السلع والبضائع، وبالتاي إىل ختفيض –اخنفاض األسعار 
مال، ويف كثري من األحيان إىل اعالن االفالس التشغيل والعمالة، وإىل تسريح الع

، أو االستمرار مع التهرب من الضرائب، فمبدأ الركود هو العجز عن اقتناء 
السلع والبضائع بسبب الفقر، ونتيجة ذهاب العديد من املؤسسات إىل 

198اإلفالس، والكثري من العمال إىل البطالة .

ما هو بيئي، ومنها ما هو جمتمعي، ومنها للفقر أسباب وعوامل كثيرة منها
ما هو اقتصادي مثل اجلهل، واألمية، ونقص القدرات، ونقص الفرص املتاحة، 
والفساد اإلداري، والقوانني اجلائرة، والنظم االقتصادية الفاشلة، اخل.. واليت تؤدي  

فقر. كلها إىل البطالة ومن مث إىل الفقر. فالبطالة إذن هي أهم أسباب مشكلة ال
وبالتايل إذا أردنا احلد من الفقر فعلينا احلد من البطالة، وإذا أردنا احلد من 
البطالة فعلينا االهتمام بالتعليم والتدريب والتكوين، وإجياد وإتاحة الفرص 
املتكافئة، وتقوية النظام اإلداري، وإصالح القوانني والنظم لتحقيق هذه 

قر على النحو : فيمكننا أن نقسم أسباب الف199األهداف.

ول مؤسسات الزكاة يف بشري عيشي، دور الزكاة يف عالج الركود االقتصادي، امللتقى الدويل ح-198
3-2)، ص2003الوطن العريب، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التيسري ، جامعة سد دحلب، البليدة (

د. عبدالقادر شاشي، الفقر والبطالة يف العامل االسالمي، ورقة مقدمة للمؤمتر العاشر لرابطة -199
.    5هـ، ص1430ذو احلجة 4- 5، من البنك االسالمي للتنمية، مكة املكرمةالعامل اإلسالمي
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ما ال يقل عن واذا ما تتبعنا االرقام العالية للفقر يف العامل االسالمي ف
٪ من دول العامل اإلسالمي (حوايل بليون شخص) يعيشون على أقل من 80
مليون نسمة) ممن هم حتت خط 400% (40دوالرات يف اليوم. حوايل 10

دولة) يف البنك 56ول األعضاء (دولة من الد31الفقر املدقع يعيشون يف 
مليون نسمة منهم يعيشون يف مخس دول 250اإلسالمي للتنمية وحوايل 
% من سكان تسع دول أعضاء بالبنك يعيشون 50أعضاء بالبنك. أكثر من 

حتت خط الفقر. وتزايد حدة الفقر يف الدول األعضاء يف السنني األخرية جراء 
عات. كما تزايد حدة الفقر يف الدول اإلفريقية الكوارث الطبيعية واحلروب والنزا

جنوب الصحراء حيث زاد عدد السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر حبوايل 
140

يف املائة، 83للطفولة والتنمية إىل ارتفاع معدالت الفقر يف الدول العربية إىل 
اهلوة تزداد اتساعا بني فئة فقراء العامل العريب وهم األكرب عددا وبني فئة وأن

200األغنياء.

.4املرجع السابق ، ص -200

أسباب الفقر

غیر ذاتیة

تركز الثروة التضخم البطالة اإلفالس

ذاتیة

اإلعاقة صغر السن كبر السن
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) بني UNDPويف الواقع، تشري أرقام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ( 
1025إىل أن نسبة سكان املنطقة ممن جينون أقل 2012و2010عامي 

.قبل ذلك ، احرزت لدول %7.4% إىل 4.1دوالر أمريكي يوميا ارتفعت من
املنطقة تقدما يف احلد من الفقر، إال أن االضطرابات السياسية اليت عصفت 

201باملنطقة وقد قلبت العديد من التحسينات .

جدول توضيحي ألحصائيات نسبة الفقر لبعض الدول العربية من برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي

نسبة الفقرسنة التقديرالدولة
%200328العراق
%2001254.5اليمن

%201526.3مصر 
%201410.5الجزائر 

الخالصة : 

مما سبق عرضه يتبني أن دراسة الفقر مل تعد من اختصاص علماء االجتماع 
فقط، بل صار ظاهرة اقتصادية بامتياز، يتوقف عندها كل باحث عن احلقيقة، 
اذ ال قيمة ألي جهد حبثي اقتصادي، أو أي علم تنموي، إن مل تكن تنمية 

غري احلقيقة، ويؤدي به االنسان اهلدف األول منه بل سينتهي به األمر أيضا إىل
اىل اخلروج عن جوهر املشكلة .

.2016https://www.brookings.edu-28عادل عبد الغفار، مقال استمرار الفقر في العالم العربي ، االحد فبرایر . -201
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الطريقة التي اعتمدها الدكتور يوسف القرضاوي للحد من المطلب الثاني : 
الفقر .

الفرع األول : عالقة الزكاة بالفقر عند القرضاوي .

وردت آية يف القرآن الكرمي من سورة التوبة، أن يقول الدكتور القرضاوي : 
: مها الفقراء واملساكني . فهم المصرفان األول والثانيمصارف  الزكاة مثانية، 

أول من جعل اهللا له سهما يف أموال الزكاة . وهذا يدلنا على أن اهلدف األول 
واملسكنة يف من الزكاة، هو القضاء على الفقر والعوز، واهالة الرتاب على احلاجة 

واتفق الفقهاء على أنه ال جيوز متليك الزكاة للغين من 202
َا وقد دل على ذلك أدلة منها قوله تعالى :، 203مصرف الفقراء واملساكني ِإمنَّ

َها َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهْم وَ  ِيف الرِّقَاِب الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكِني َواْلَعاِمِلَني َعَليـْ
204.َواللَُّه َعِليٌم َحِكيمٌ ۗ◌ َفرِيَضًة مَِّن اللَِّه ۖ◌ َواْلَغارِِمَني َوِيف َسِبيِل اللَِّه َواْبِن السَِّبيِل 

وتأيت هذه املرتبة بعد ضمان حد الكفاية للمسلمني، وهي درجة املعيشة 
إليها إلخراجهم من احلياة الكرمية يسعى اإلسالم لالرتقاء بالفقراء واحملتاجني

دائرة احلاجة، والستئصال الفقر ليصبح الفقري بعد ذلك غنيا متصدقا ، 
ويدعم هذا جمموعة من النصوص التشريعية أمهها : 205

. 544املرجع السابق، فقه الزكاة ، ص-202
.341مرجع سابق ، نوازل الزكاة، ص -203
.60سورة التوبة : -204
.124مرجع سابق، اآلليات املؤسسية لعالج ظاهرة الفقر يف االقتصاد اإلسالمي،  ص -205
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وقوله " إذا أعطيتم فأغنوا "قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه :-
206كرروا عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم مئة من اإلبل .ة :للسعا

وتعترب الدولة اإلسالمية أول دولة حتارب حقوق الفقراء، وانتزاعها من براثن 
األغنياء .

إن الزكاة ختالف كثريا من الضرائب، اليت هل الزكاة تساوي والضريبة ؟
تؤخذ من الكادحني املتعبني من العمال، وصغار التجار

" تؤخذ من أغنياء فرتد والتعبير النبوي الكريم :الفقراء لرتد على األغنياء ! 
على فقرائهم " يوحي بأن الزكاة ليست إال صرف بعض أموال األمة، ممثلة يف 

األمة نفسها، ممثلة يف فقرائها، فهي من األمة وإليها، من اليد أغنيائها، إىل
مها -املعطية واآلخذة–املستخلفة يف املال، إىل اليد احملتاجة إليه، وهاتان اليدان 

يدان لشخصية واحدة هي شخصية األمة املسلمة .

مرور كما أن الزكاة ال تسقط بالتقادم، فإذا كانت الضريبة تسقط بالتقادم، و 
فان الزكاة تظل دينا يف عنق –حسب حتديد القانون –سنوات تقل أو تكثر 

املسلم، ال تربأ ذمته، وال يصح  إسالمه، وال يصدق إميانه، إال بأدائها، وإن 
كما يرى ابن حزم وغريه، دين ممتاز مقدم على سائر –تكاثرت األعوام، وهي 

من خصائص فهي حق اهللا، وحق الديون، ملا اجتمع هلا صفات، وما توافر هلا 

الناشر: دار الفكر. ، كتاب األموال ،  أبو ُعبيد القاسم بن سّالم بن عبد اهللا اهلروي البغدادي- 206
.676، ص بريوت–
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قول عطاء، واحلسن، والزهري، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأمحد، وإسحاق، 
207وأيب ثور، وابن املنذر .

ا، ليشرتك مجهور األمة يف أدائها، وجعل 
2.5نسبها معتدلة من (

% ) فيما 10%) ويف الزرع املسقى باآلالت، إىل ( 5سائمة األنعام )، إىل (
ز، ) وفيما يعثر عليه من الكنو % ) يف الركاز (املعادن20آلة، إىل ( سقي بغري

208.هد اإلنسان أكرب كانت النسبة أخففكلما كان ج

أوجبها يف العام مرة واحدة، عندما تصل النصاب وحيول عليها احلول وتاريخ 
استيفاء هذه الشروط ختتلف من فرد اىل آخر، وبذلك فإخراجها طوال العام،  

اة األفراد واألجيال بفرضها على كما أن اهللا عز وجل ضمن دميوميتها خالل حي
الناس أوال ، واجبار احلاكم على مجعها من الرعية،  ثانيا وهكذا يكون تأثريها يف 

209الظاهرة فإن بعض الفقهاء يرى إمكانية تعجيل دفعها .

تكن جمرد عمل خريي ، وخصلة من خصال اخلري، إن الزكاة اإلسالمية مل
بل هي ركن أساسي من أركان اإلسالم، وشعرية من شعائره الكربى، يوصم 

.76مرجع سابق، مشكلة الفقر وكيف عاجها االسالم، ص -207
د. يوسف القرضاوي، دور القيم واألخالق يف االقتصاد االسالمي، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة -208

.387م )،  ص 1995- هـ 1415األوىل ( 
ة سعد دحلب البليدة،  البشري عبد الكرمي، االبعاد النظرية للزكاة يف مكافحة البطالة والفقر، جامع-209

.13كلية العلوم االقتصادية والتيسري،  ص
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مانعها بالفسق، وحيكم بالكفر على من أنكرها ، فليست عمال اختياريا، وال 
صدقة تطوعية، وإمنا هي فريضة تتمتع بأعلى درجات اإللزام اخللقي 

210والشرعي.

إن كثريا من العلماء إذا ذكر الشيخ محمد الغزالي مخالف فيقول :رأي 
به على الطبقات البائسة، مل جيد ما يستشهد به عناية اإلسالم بالفقراء، وحد

على ذلك إال الزكاة ! تلك الصدقة اليت فرضها اهللا يف أموال األغنياء حقا معلوما 
. وهذا تفكري حمدود، يتسع حلاجات املنكوبني، ويفرج به ضيق املكروبني 

واستدالل ناقص . ذلك أن الزكاة ال تعدو أن تكون ضريبة إحسان . ومصارف 
الزكاة اليت بينها الشارع تشري إىل هذا .والشخص الذي يستطيع العمل من كد 

حياته كلها أو جلها على يده، وعرق جبينه ال جيوز أن نفرض االعتماد يف
211.الزكاة

ائد يف اذهان كثري من الناس ، أن الفقري  يأخذ من وهذا هو الفكر الس
الزكاة دريهمات معدودة، او حفنات قليلة من اخلبز والشعري، وماهي اال ايام 

يس مسكنا من الفقر ملدة حمدودة، ولألسف هذا هو السائد وهو غري صحيح ول
من شريعة االسالم .

.544املرجع السابق، فقه الزكاة ، ص-210
م ) ،2005مصر، الطبعة الثالثة (حممد-211
.99ص 
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الفرع الثاني: عالج الزكاة لظاهرة الفقر .

لقد انقسم العلماء اىل مذهبني يف مقدار الزكاة الذي يعطى للفقراء واملساكني :

يرى إعطاء الفقري كفاية العمر كله مرة واحدة، المذهب األول :

:  يرى إعطاء الفقري كفاية سنة كاملة .انيالمذهب الث

أن لكل من املذهبني جماله الذي ولقد ذهب الدكتور يوسف القرضاوي :
به فيه . ذلك أن الفقراء واملساكني نوعان : نوع يستطيع أن يعمل ، ويكتسب، 
ويكفي نفسه بنفسه، كالصانع والتاجر والزارع، ولكن ينقصه أدوات الصنعة، أو 

.. فالواجب ملثل هذا أن رأس مال التجارة، أو الضيعة وآالت احلرب والسقي
يعطى من الزكاة  ما ميكنه من اكتساب كفاية العمر، وعدم االحتياج إىل الزكاة 
من أخرى . ويف عصرنا هذا ميكن تنفيذ ذلك عن طريق بناء مصانع ، ومنشآت 

من مال الزكاة، متلك للفقراء القادرين على العمل .

عمى، والشيخ اهلرم، عاجز عن الكسب، كالزمن، واألوالنوع اآلخر
واالرملة، والطفل وحنوهم، فهؤالء ال بأس أن يعطي الواحد منهم كفاية السنة، 
أي يعطي راتبا دوريا يتقاضاه كل عام، بل يصح أن يوزع على أشهر العام إن 
خيف من املستحق لإلسراف، وبعثرة املال يف غري حاجة ماسة، وهذا هو الذي 

212هو الشأن يف رواتب املوظفني .ينبغي إتباعه يف عصرنا، كما 

الخالصة : 

ان احياء مؤسسة الزكاة يف العصر احلديث شيء يثلج الصدر، ويدل على 
صحوة اسالمية مستمرة، والرجوع اىل أحكام الشريعة االسالمية، سواء على 

.99مرجع سابق، مشكلة الفقر وكيف عاجلها اإلسالم،  ص-212
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مستوى الشعوب أو على مستوى احلكومات، وذا طبقنا حقيقة الزكاة كما هي 
ااالسالمية، سنشهد تطورا كبريا يف كثري من الدول، وقد ال حضنيف الشريعة 

العديد من الدول بدأت تطبيق جتربة الزكاة يف التخفيف من ظاهرة الفقر مثل 
السودان والسعودية، كما اعتمدوا يف التطبيق على القوانني والتشريعات، ومتيزت 

كبة الظروف هذه القوانني والتشريعات بالتطور بشكل مستمر من أجل موا 
.  تواملستجدا
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الفصل الخامس 

الخاتمة

أوال النتائج : 

يف الدين، ال سيما األصل الصحيح الصريح املتمثل يف حديث مشروعالتجديد.1
هلا التجديد . ونصه : إن يبعث إىل هذه األمة رأس كل مائة سنة من جيدد

.دينها
للدولة ، وأن تطبيقها بطريقة صحيحة تعترب الزكاة من االيرادات االقتصادية .2

و يؤدي إىل االستقرار والنمو الذي يؤدي اىل التنمية .
املادية واملعنوية من خالل الربط بني الدنيا واآلخرة، وهذا يؤدي إىل حتفيز النشاط 

ة االقتصادي والروحي عند املستثمر، وكذاك يساهم يف تنمية املصادر البشري
واملادية .

جوز العديد من العلماء املعاصرين مسألة استثمار أموال الزكاة لصاحل الفقراء ملا .3
هلا من دور اجيايب على مستوى الفقراء حبيث جيعلهم أفراد مزكني بعدما كانوا من 

إن الدور االقتصادي للزكاة يف هذا العصر ليس من كما املصارف املستحقني .
قبيل التوقع أو الوهم، 

تاريخ املسلمني، وأصبح واقعا معاشا، أما نراه اليوم فليس عيبا وال دليال على 
عجزها، بل يرجع ذلك اىل عدم تطبيق اإلسالم تطبيقا شامال. 

ويقيين إن الزكاة لو طبقت كما بينه البحث يف اجلانب النظري لكانت 
لكثري من املشكالت االقتصادية، والتطبيق ال يكون إال بإخراجها من كل عالجا 

مال تستحق فيه وإيصاهلا لكل مستحق.
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.تانيا : التوصيات

ضرورة جتديد أثر أموال الزكاة على األحكام املالية املعاصرة، من خالل اظهار .1
حقيقتها واملقصد الشرعي هلا يف االقتصاد االسالمي .  

ضرورة العمل على زيادة الوعي بفرضة الزكاة والتعريف بأمهيتها يرى الباحث.2
وكيفية أدائها ودورها اهلام يف اقتصاديات الدولة .

يرى الباحث ضرورة الزام العملني على جباية اموال الزكاة أن يكونوا من ذوي .3
اخلربة االقتصادية لتحقيق نتائج ملموسة يف التنمية  .

للزكاة تتكون من مؤسسات الزكاة يف البالد اإلسالمية انشاء مؤسسة عاملية .4
املختلفة تعمل على التكامل يف العمل فيما بينها ونقل الفائض من اموال الزكاة 

من دولة اىل دولة أخرى أكثر حاجة .
تفعيل دور الزكاة كأداة مالية، وتوجيه جزء من حصيلة الزكاة إلقامة املشروعات .5

االنتاجية .
جتارب الدول الناجحة وذلك بإعادة صياغة الربامج اهلادفة، االستفادة من.6

وتطوير العاملني عليها مبا يتماشى مع العصر . 
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 موجز البحث 

م . التجديد 2018 (14801019) حممد أبو االسعاد الطيب حسن 
يله آلراء يف تنمية أموال الزكاة ودورها يف احلد من ظاهرة الفقر ) دراسة حتل

، رسالة ماجستري، قسم االقتصاد اإلسالمي،  (الدكتور يوسف القرضاوي
كلية الدراسات العليا، جامعة موالان مالك ابراهيم اإلسالمية ماالنج. 

 املشرف : د. حممد طريق الدين، د. توتيك محيدة .

ركن أصيل من أركان اإلسالم استهدفت مجلة  يأن الزكاة ه ال أحد جيادل يف    
علمنا منها البعض وال زال  من األغراض وتضمنت عددًا من احلكم و املعاين
كل حلظة وعلى مر السنني   يالكثري حيتاج اىل التقصي والبحث الدقيق . فف

يتأكد صالح اإلسالم  لكل زمان ومكان وأنه من عند عليم حكيم خبري بصري 
أموال األغنياء بنسب حمددة وتعطى لفقراء املسلمني الذين تؤخذ من فهي  .

َا الصمَدقَاُت لِْلُفَقَراء حدد هللا أصنافهم يف كتابه الكرمي، حيث قال هللا تعاىل  }ِإَّنم
َها َواْلُمَؤلمَفِة قُ ُلوبُ ُهْم َويف الرِِّقَاِب َواْلَغارِِمنَي َويف َسبِ  يِل َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلي ْ

ُ َعِليٌم َحِكيٌم{. ِبيِل َفرِيَضًة مَِّن اّللِِّ َواّللِّ   1اّللِِّ َواْبِن السم
وعلى الرغم من أن الزكاة تطهري لألنفس واألموال إال أهنا إنعاش ومباركة     

للمال، كما أهنا رسالة إنسانّية تكافلية، فال ميكن أن حيدث استقرار يف جمتمع 
، ولو فكر األغنياء يف اقتطاع نسبه للفقراء من فيه طبقات متفاوتة ومتصارعة

 أمواهلم لشاع األمن واالستقرار يف مجيع اجملتمعات. 
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ابعتباره وسيلة فعالة خللق مساوات بني  الزكاةالبد من تفعيل دور و كان ف    
الدوافع واسباب األفراد ولتخفيف من ظاهرة الفقر وعلى هذا األساس كانت 

 لى النحو التايل :اختياري هلذا املوضوع ع
 املشاركة البحثية يف إظهار بدائل وحلول جديدة للتخفيف من ظاهرة الفقر .. 1
 يف خمتلف جوانب التنمية االقتصادية . الزكاةإظهار دور  .2
 . انتشار ظاهرة الفقر وتفاقمها يف اجملتمعات االسالمية  .3
التنموي، وعرض اجلانب إثراء البحث العلمي يف جمال االقتصاد االسالمي  .4

 العلمي لتحقيق التكامل بني اجلانب النظري واجلانب التطبيقي .
ولقد خصصت هذا البحث بدراسة أقوال الدكتور يوسف القرضاوي اليت     

تتعلق بتنموية أموال الزكاة، ألنه من أبرز العلماء املعاصرين يف هذا اجملال،  
إلسالمي ابلواقع العملي للمسلمني؛ خاصًة جلهوده العلميَّة املتصلة لربط الفقه ا

، الذي يتميَّز بشمول العرض، وحسن املنهج، ودقة ”فقه الزكاة“يف كتابه 
العبارة، وحتديد املصطلح، وحتليل املعلومات، وترجيح األقوال، مع توثيق جيد هلا 

عىن الدكتور القرضاوي منذ مدة غري قليلة ابجلانب ، كما من مصادرها املختلفة
، فكانت لديه قتصادي يف اإلسالم من الناحية النظرية ومن الناحية التطبيقيةاال

ز صيته من بني العلماء دروس واحملاضرات يف هذا اجملال فب العديد من ال
 املعاصرين جلهوده اليت بذهلا يف االقتصاد اإلسالمي .

 وأما عن التساؤالت اليت وردت يف البحث :

لتجديد يف فكر االقتصاد االسالمي عند ما هي أصول ا السؤال األول :
 الدكتور يوسف القرضاوي ؟

 ؟القرضاوي يف تنمية أموال الزكاة : كيف كان رأي الدكتور يوسفالسؤال الثاين 
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ماهي الطريقة أو املنهج الذي اعتمده الدكتور يوسف :  السؤال الثالث
 القرضاوي للحد من ظاهرة الفقر ؟

 أما عن أهداف البحث : 

التخفيف من  يف الزكاةهتدف هذه الدراسة ملعرفة مدى مسامهة أموال   
 ظاهرة الفقر وذلك من خالل :

التجديد يف الفكر االقتصاد االسالمي يف كتاابت الدكتور يوسف  أصلاظهار  .1
 القرضاوي .

إلظهار مدى فاعلية اموال الزكاة يف التنمية االقتصادية عند رأي الدكتور يوسف  .2
 القرضاوي . 

لتبني واظهار الطريقة اليت اعتمد عليها الدكتور يوسف القرضاوي للحد من  .3
 ظاهرة الفقر .

 د. فوائد البحث : 

. إن الزكاة يف حالة استغالهلا االستغالل األمثل ميكن أن تصبح جهة متويلية 1
ماحنة تتحكم هبا اجلهة القائمة على تنفذه بتوجيهها حنو مشاريع تنموية 

 واستثمارية .

أمهية الدور الذي تقوم به املؤسسات الزكوية يف اجلانب االجتماعي  .2
واالقتصادي، يف وقت انعدمت أو قلت فيه احللول االقتصادية للحد من مشكلة 

 الفقر .
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إبراز دور الزكاة كنظام متويلي يشجع على املبادرات الفردية ويفعل دور  .3
 اء كثرية .املؤسسات األهلية التطوعية، وخيفف على الدولة أعب

ميكن أن يستفيد من هذه الدراسة صناع القرار سواء على املستوى احمللي أو  .4
 اإلقليمي، األمر الذي يسهل يف حل الكثري من اإلشكاليات االقتصادية للدولة .

 ومما وجدته من دراسات سابقة مبوضوع حبثي ما أييت :
  التنمية االقتصادية . اطروحة بعنوان : أثر كل من الزكاة والضريبة على

. كلية ة : فاطمة حممد عبد احلافظ حسونة. للباحث 2009عام 
 الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية، انبلس، فلسطني .

  رسالة ماجستري بعنوان: ) االليات املؤسسية لعالج ظاهرة الفقر يف
ي (، االقتصاد اإلسالمي والنتائج املتوقعة لتطبيقها يف االقتصاد اجلزائر 

 .2011للباحث : لطيب وكي، سنة 

فمع وجود هذه الدراسات ال توجد دراسة مستقلة بنفس موضوع      
( التجديد يف تنمية أموال الزكاة ودورها يف احلد من ظاهرة الفقرالبحث وهو )

 فالباحث سوف يقوم بسد الفراغ يف هذا اجملال .

يف حل مشكلة  أموال الزكاةدور باالهتمام ل الباحث يف هذه الدراسة و تنا      
عام يف ضوء كتاابت الدكتور يوسف القرضاوي اخلاصة مبوضوع الفقر بوجه 
فقه الزكاة وكتاب مشكلة الفقر وكيف عاجلها االسالم، كتاب  : ككتابالبحث  

السالمي بني األصالة لكي تنجح مؤسسة الزكاة يف التطبيق املعاصر، الفقه ا
يف ، و  الزكاةعن دراسة فقهية  كانت  دراسات السابقةأغلب ال ، كما أنوالتجديد
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تكملة جلهود الباحثني يف هذا فقهية وهي  اقتصادية الدراسةالبحث كانت  اهذ
  .اجملال

  حتديد مصطلحات البحث :

اظهار حقيقة نظام الزكاة وتطويره ليساهم يف حل العديد من القضااي التجديد : 
نظام الزكاة ابملرونة فهو الركن الوحيد القابل املعاصرة يف ابب الزكاة، ويتميز 

 للتوسع واالجتهاد .

اظهار الدور التنموي للزكاة الذي يؤدي إىل االرتقاء ابلرفاهية التنمية : 
االجتماعية إىل أكب قدر ممكن، ولتجعل الفقري والغين على درجة واحدة من 

مصدر دخل دائم  الشعور، ألهنا حتول جزء من ثروة الغين إىل الفقري لتشكل
   ومتجدد ملستحقيه .

ألنه أحد املؤسسات التطوعية اخلريية اليت   للزكاة الدور التنموي  : الزكاةدور 
والنمو االقتصادي يف خمتلف العصور  ،كان هلا الدور الفعال يف عملية التطوير
واملؤسسات  ،وكذلك املؤسسات الصحية ،االسالمية منها املؤسسات التعليمية

وكل ذلك  يؤدي بدوره إىل زايدة النمو ، وكذلك التنمية البشرية  ،ةالديني
 االقتصادي والتخفيف من ظاهرة الفقر . 

هو العجز عن إشباع املقصود ابحلد هنا التخفيف من ظاهرة الفقر و  احلد :
وليس املنع أو  احلاجة األساسية أو الضرورية سواء ذلك يف األفراد أو الشعوب

 قطع ظاهرة الفقر من جذورها ألن هذا مستحيل . 
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هو عدم القدرة على الكسب، وهذا ما يوجب علينا أننا يف كل عام   الفقر :
أنخذ من مال األغنياء مقدارا ونعطيه للفقراء، فلو قمنا ببعض الدراسات الواقعية 

اإلسالمية ميكن  لبلدانملقدار الزكاة الذي ميكن أن حيصل، قد جند أنه يف معظم ا
 . حل مشاكل الفقر يف حدود زمنية معقولة من خالل حتصيل الزكاة وتوزيعها

 االطار النظري : 
الزكاة تعتب الركن الوحيد القابل للتوسع واالجتهاد، وهذا ما حصل بني    

وأخذ شأنه الكبري يف الوقت الراهن بعد تنوع  العلماء والفقهاء وأئمة املذاهب،
األموال، وتوسع الثروات واضطراب شؤون املسلمني، وتعطل أو توقف تطبيق 
الزكاة كليا أو جزئيا يف بعض البلدان، مما فتح األبواب الواسعة أمام علماء األمة 

بدلوهم وجمتهديها لتتبع املستجدات الفقهية املعاصرة يف  الزكاة، وأدىل الكثريون 
يف ذلك وعقدت الندوات واملؤمترات واللقاءات واحلوارات عن الزكاة يف خمتلف 
دول العامل، وقلما خيلو مؤمتر أو ندوة عن االقتصاد االسالمي دون أن يتعرض 
مباشرة إىل موضوع الزكاة، ابإلضافة إىل الندوات واملؤمترات اخلاصة ابلزكاة أو 

 ملستجدة فيها نظراي وعلميا .بقضااي الزكاة املعاصرة واألمور ا
 ويف هذا السياق، فإن البحث يف املوضوع يدور حول املباحث اآلتية :  

جديد لغة ت)مفهوم التجديد( ولقد تناول فيه الباحث، تعريف ال املبحث األول :
واصطالحا، وذكر أدلة مشروعته التجديد، ومفهوم التجديد يف االقتصاد 

 اإلسالمي .  

يف االقتصاد االسالمي( لقد تناول فيه  الزكاة) مفهوم  : اينالثأما املبحث 
معين الزكاة لغة واصطالحا، مع ذكر أدلتها من الكتاب والسنة الباحث، 
 . واالمجاع 
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لقد تناول فيه و ( االقتصادي لفريضة الزكاة  دورال)  : الثالثأما املبحث 
يف الزكاة  واظهار ودوردور االقتصاد الغريب واالسالمي يف التنمية، الباحث، 
 يف زايدة االستثمار . وحقيقة مسامهتهاالتنمية، 

 الفقر ( تناولظاهرة ة بيف حمار  للزكاة) األبعاد االقتصادية  الرابعأما املبحث   
مفهوم ظاهرة الفقر وأنواعه، وأسبابه والعالقة اليت تربطه ابلزكاة، ومدى الباحث 

 ة .فاعلية الزكاة يف معاجلة هذه الظاهر 

) التعريف ابلدكتور يوسف القرضاوي ( تناول الباحث  أما املبحث اخلامس :
فيه نشأة ومؤهالته العلمية، وجهوده العلمية ، مع ذكر أبرز املؤلفات اليت اعتمد 

 عليها الباحث يف البحث . 

سيعتمد الباحث على املنهج االستقرائي واملنهج التحليلي وفيه منهج البحث :   
تكون مناقشة منطقية ربطا بني األدلة املرتبطة مبحور الدراسة وبني موضوع الذي 

التجديد يف تنمية أموال الزكاة ودورها يف احلد من ظاهرة اختاره الباحث وهو ) 
حتصل عليها من مصادر  ( وعليه فإن الباحث يقوم بتنظيم البياانت اليتالفقر 

األولية والثانوية بشكل مرتب ويقوم بتصنيفها بعد ذلك من مواضيع كلية إىل 
مواضيع جزئية متتبعا التسلسل املنطقي يف تطور هذه املسألة اليت ينصب عليها 
البحث، ويقوم الباحث بتدوين البياانت اليت حتصل عليها، ولقد ركز الباحث 

) أقوال ساس الشرعي للمسألة، كما خ  الباحث واأل االقتصاديعلى االساس 
، وهذه الدكتور يوسف القرضاوي يف هذه املسألة ( مع ذكر أراء علماء آخرين

اخلطوة تتبعها خطوة التحقق من النتائج اليت توصل إليها الباحث ومناقشتها 
وترتيبها يف إطار متسلسل حىت يصل إىل تدوين النتائج ، وميكن تلخي  ذلك 

 قاط التالية: يف الن
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 تنظيم البياانت . .1
 تصنيف البياانت . .2
 مناقشة البياانت . .3
 التحقق من النتائج . .4
 صياغة النتائج . .5

وبعد البحث والتأين وصلت إىل أن متطلبات الدراسة العلمية وطبيعة      
املوضوع والغرض من حبثه جتعل من املناسب أن نعاجل املوضوع على النحو 

 التايل :

 الفصل األول : خلفية البحث  .                  

 أ . املقدمة 

 ب . اسئلة البحث .

 ج . أهداف البحث .

 د . أمهية البحث .

 ه . الدراسات السابقة .

 و . حدود البحث .

 ز.  حتديد مصطلحات البحث .

 . النظري اإلطار:  الثاين الفصل

 .                                                      املنهجي االطار:  الثالث الفصل
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 .   البياانت مصادر البحث نوع

 . البياانت مجع أدوات

 . البياانت حتليل طرق

 . البحث هيكل

 . وحتليلها البياانت عرض:  الرابع الفصل

 . والتوصيات والنتائج اخلامتة:  اخلامس الفصل

 ثالث مباحث : على الفصل هذا ويشتمل عرض البياانت والتحليل :

املبادئ األساسية اليت بىن عليها الدكتور يوسف القرضاوي  املبحث األول
مفهوم التجديد عند الدكتور  املطلب األول :وفيه . منهجه يف التجديد 
منهج الدكتور يوسف القرضاوي  يف  املطلب الثاين : يوسف القرضاوي .

 التجديد .

املطلب  ،زكاة عند الدكتور يوسف القرضاويالدور التنموي لل املبحث الثاين
املطلب  الطبيعة االقتصادية للزكاة عند الدكتور يوسف القرضاوي . األول :

 الدور النقدي واملايل ملؤسسة الزكاة عند الدكتور يوسف القرضاوي . الثاين :

املطلب  الزكاة مناء للمال عند الدكتور يوسف القرضاوي . املطلب الثالث :
 استثمار أموال الزكاة عند الدكتور يوسف القرضاوي .  الرابع:

املطلب . د من ظاهرة الفقر عند القرضاوياملنهج أو طريقة احل املبحث الثالث
نظرة النظام االسالمي والنظام الغريب للفقر عن الدكتور يوسف  األول :
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الطريقة اليت اعتمدها الدكتور يوسف القرضاوي املطلب الثاين :   ي .القرضاو 
 للحد من الفقر .

: وكتبت يف كل منهما ثالث نقاط لنتائج وهي  اخلامتة والنتائج والتوصيات
النتيجة النهائية لكل سؤال و ثالث نقاط لتوصيات أوصي هبا ما خي  هذه 

 الرسالة .

 أوال النتائج : 

يف الدين، ال سيما األصل الصحيح الصريح املتمثل يف التجديد مشروع .1
حديث التجديد . ونصه : إن يبعث إىل هذه األمة رأس كل مائة سنة من 

 جيدد هلا دينها.

تعتب الزكاة من االيرادات االقتصادية للدولة ، وأن تطبيقها بطريقة صحيحة .2
اهنا أن حتقق األرابح يؤدي إىل االستقرار والنمو الذي يؤدي اىل التنمية . وإبمك

املادية واملعنوية من خالل الربط بني الدنيا واآلخرة، وهذا يؤدي إىل حتفيز 
النشاط االقتصادي والروحي عند املستثمر، وكذاك يساهم يف تنمية املصادر 

 البشرية واملادية .

جوز العديد من العلماء املعاصرين مسألة استثمار أموال الزكاة لصاحل الفقراء .3
ا هلا من دور اجيايب على مستوى الفقراء حبيث جيعلهم أفراد مزكني بعدما كانوا مل

من املصارف املستحقني .كما إن الدور االقتصادي للزكاة يف هذا العصر ليس 
من قبيل التوقع أو الوهم، فلقد قامت فريضة الزكاة هبذا الدور ولفرتات طويلة 

ما نراه اليوم فليس عيبا وال دليال على يف اتريخ املسلمني، وأصبح واقعا معاشا، أ
 عجزها، بل يرجع ذلك اىل عدم تطبيق اإلسالم تطبيقا شامال. 
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ويقيين إن الزكاة لو طبقت كما بينه البحث يف اجلانب النظري لكانت       
عالجا لكثري من املشكالت االقتصادية، والتطبيق ال يكون إال إبخراجها من  

 ا لكل مستحق.كل مال تستحق فيه وإيصاهل

 اتنيا : التوصيات .

ضرورة جتديد أثر أموال الزكاة على األحكام املالية املعاصرة، من خالل .1
 اظهار حقيقتها واملقصد الشرعي هلا يف االقتصاد االسالمي .  

يرى الباحث ضرورة العمل على زايدة الوعي بفرضة الزكاة والتعريف أبمهيتها .2
 م يف اقتصادايت الدولة .وكيفية أدائها ودورها اهلا

يرى الباحث ضرورة الزام العملني على جباية اموال الزكاة أن يكونوا من .3
 ذوي اخلبة االقتصادية لتحقيق نتائج ملموسة يف التنمية  .

انشاء مؤسسة عاملية للزكاة تتكون من مؤسسات الزكاة يف البالد اإلسالمية .4
فيما بينها ونقل الفائض من اموال الزكاة املختلفة تعمل على التكامل يف العمل 
 من دولة اىل دولة أخرى أكثر حاجة .

تفعيل دور الزكاة كأداة مالية، وتوجيه جزء من حصيلة الزكاة إلقامة .5
 املشروعات االنتاجية .

االستفادة من جتارب الدول الناجحة وذلك إبعادة صياغة البامج اهلادفة، .6
 يتماشى مع العصر .  وتطوير العاملني عليها مبا
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 موجز البحث 

م . التجديد 2018 (14801019) حممد أبو االسعاد الطيب حسن 
يله آلراء يف تنمية أموال الزكاة ودورها يف احلد من ظاهرة الفقر ) دراسة حتل

، رسالة ماجستري، قسم االقتصاد اإلسالمي،  (الدكتور يوسف القرضاوي
كلية الدراسات العليا، جامعة موالان مالك ابراهيم اإلسالمية ماالنج. 

 املشرف : د. حممد طريق الدين، د. توتيك محيدة .

ركن أصيل من أركان اإلسالم استهدفت مجلة  يأن الزكاة ه ال أحد جيادل يف    
علمنا منها البعض وال زال  من األغراض وتضمنت عددًا من احلكم و املعاين
كل حلظة وعلى مر السنني   يالكثري حيتاج اىل التقصي والبحث الدقيق . فف

يتأكد صالح اإلسالم  لكل زمان ومكان وأنه من عند عليم حكيم خبري بصري 
أموال األغنياء بنسب حمددة وتعطى لفقراء املسلمني الذين تؤخذ من فهي  .

َا الصمَدقَاُت لِْلُفَقَراء حدد هللا أصنافهم يف كتابه الكرمي، حيث قال هللا تعاىل  }ِإَّنم
َها َواْلُمَؤلمَفِة قُ ُلوبُ ُهْم َويف الرِِّقَاِب َواْلَغارِِمنَي َويف َسبِ  يِل َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلي ْ

ُ َعِليٌم َحِكيٌم{. ِبيِل َفرِيَضًة مَِّن اّللِِّ َواّللِّ   1اّللِِّ َواْبِن السم
وعلى الرغم من أن الزكاة تطهري لألنفس واألموال إال أهنا إنعاش ومباركة     

للمال، كما أهنا رسالة إنسانّية تكافلية، فال ميكن أن حيدث استقرار يف جمتمع 
، ولو فكر األغنياء يف اقتطاع نسبه للفقراء من فيه طبقات متفاوتة ومتصارعة

 أمواهلم لشاع األمن واالستقرار يف مجيع اجملتمعات. 

                                                           

 . 60سورة التوبة :  - 1
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ابعتباره وسيلة فعالة خللق مساوات بني  الزكاةالبد من تفعيل دور و كان ف    
الدوافع واسباب األفراد ولتخفيف من ظاهرة الفقر وعلى هذا األساس كانت 

 لى النحو التايل :اختياري هلذا املوضوع ع
 املشاركة البحثية يف إظهار بدائل وحلول جديدة للتخفيف من ظاهرة الفقر .. 1
 يف خمتلف جوانب التنمية االقتصادية . الزكاةإظهار دور  .2
 . انتشار ظاهرة الفقر وتفاقمها يف اجملتمعات االسالمية  .3
التنموي، وعرض اجلانب إثراء البحث العلمي يف جمال االقتصاد االسالمي  .4

 العلمي لتحقيق التكامل بني اجلانب النظري واجلانب التطبيقي .
ولقد خصصت هذا البحث بدراسة أقوال الدكتور يوسف القرضاوي اليت     

تتعلق بتنموية أموال الزكاة، ألنه من أبرز العلماء املعاصرين يف هذا اجملال،  
إلسالمي ابلواقع العملي للمسلمني؛ خاصًة جلهوده العلميَّة املتصلة لربط الفقه ا

، الذي يتميَّز بشمول العرض، وحسن املنهج، ودقة ”فقه الزكاة“يف كتابه 
العبارة، وحتديد املصطلح، وحتليل املعلومات، وترجيح األقوال، مع توثيق جيد هلا 

عىن الدكتور القرضاوي منذ مدة غري قليلة ابجلانب ، كما من مصادرها املختلفة
، فكانت لديه قتصادي يف اإلسالم من الناحية النظرية ومن الناحية التطبيقيةاال

ز صيته من بني العلماء دروس واحملاضرات يف هذا اجملال فب العديد من ال
 املعاصرين جلهوده اليت بذهلا يف االقتصاد اإلسالمي .

 وأما عن التساؤالت اليت وردت يف البحث :

لتجديد يف فكر االقتصاد االسالمي عند ما هي أصول ا السؤال األول :
 الدكتور يوسف القرضاوي ؟

 ؟القرضاوي يف تنمية أموال الزكاة : كيف كان رأي الدكتور يوسفالسؤال الثاين 
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ماهي الطريقة أو املنهج الذي اعتمده الدكتور يوسف :  السؤال الثالث
 القرضاوي للحد من ظاهرة الفقر ؟

 أما عن أهداف البحث : 

التخفيف من  يف الزكاةهتدف هذه الدراسة ملعرفة مدى مسامهة أموال   
 ظاهرة الفقر وذلك من خالل :

التجديد يف الفكر االقتصاد االسالمي يف كتاابت الدكتور يوسف  أصلاظهار  .1
 القرضاوي .

إلظهار مدى فاعلية اموال الزكاة يف التنمية االقتصادية عند رأي الدكتور يوسف  .2
 القرضاوي . 

لتبني واظهار الطريقة اليت اعتمد عليها الدكتور يوسف القرضاوي للحد من  .3
 ظاهرة الفقر .

 د. فوائد البحث : 

. إن الزكاة يف حالة استغالهلا االستغالل األمثل ميكن أن تصبح جهة متويلية 1
ماحنة تتحكم هبا اجلهة القائمة على تنفذه بتوجيهها حنو مشاريع تنموية 

 واستثمارية .

أمهية الدور الذي تقوم به املؤسسات الزكوية يف اجلانب االجتماعي  .2
واالقتصادي، يف وقت انعدمت أو قلت فيه احللول االقتصادية للحد من مشكلة 

 الفقر .
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إبراز دور الزكاة كنظام متويلي يشجع على املبادرات الفردية ويفعل دور  .3
 اء كثرية .املؤسسات األهلية التطوعية، وخيفف على الدولة أعب

ميكن أن يستفيد من هذه الدراسة صناع القرار سواء على املستوى احمللي أو  .4
 اإلقليمي، األمر الذي يسهل يف حل الكثري من اإلشكاليات االقتصادية للدولة .

 ومما وجدته من دراسات سابقة مبوضوع حبثي ما أييت :
  التنمية االقتصادية . اطروحة بعنوان : أثر كل من الزكاة والضريبة على

. كلية ة : فاطمة حممد عبد احلافظ حسونة. للباحث 2009عام 
 الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية، انبلس، فلسطني .

  رسالة ماجستري بعنوان: ) االليات املؤسسية لعالج ظاهرة الفقر يف
ي (، االقتصاد اإلسالمي والنتائج املتوقعة لتطبيقها يف االقتصاد اجلزائر 

 .2011للباحث : لطيب وكي، سنة 

فمع وجود هذه الدراسات ال توجد دراسة مستقلة بنفس موضوع      
( التجديد يف تنمية أموال الزكاة ودورها يف احلد من ظاهرة الفقرالبحث وهو )

 فالباحث سوف يقوم بسد الفراغ يف هذا اجملال .

يف حل مشكلة  أموال الزكاةدور باالهتمام ل الباحث يف هذه الدراسة و تنا      
عام يف ضوء كتاابت الدكتور يوسف القرضاوي اخلاصة مبوضوع الفقر بوجه 
فقه الزكاة وكتاب مشكلة الفقر وكيف عاجلها االسالم، كتاب  : ككتابالبحث  

السالمي بني األصالة لكي تنجح مؤسسة الزكاة يف التطبيق املعاصر، الفقه ا
يف ، و  الزكاةعن دراسة فقهية  كانت  دراسات السابقةأغلب ال ، كما أنوالتجديد
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تكملة جلهود الباحثني يف هذا فقهية وهي  اقتصادية الدراسةالبحث كانت  اهذ
  .اجملال

  حتديد مصطلحات البحث :

اظهار حقيقة نظام الزكاة وتطويره ليساهم يف حل العديد من القضااي التجديد : 
نظام الزكاة ابملرونة فهو الركن الوحيد القابل املعاصرة يف ابب الزكاة، ويتميز 

 للتوسع واالجتهاد .

اظهار الدور التنموي للزكاة الذي يؤدي إىل االرتقاء ابلرفاهية التنمية : 
االجتماعية إىل أكب قدر ممكن، ولتجعل الفقري والغين على درجة واحدة من 

مصدر دخل دائم  الشعور، ألهنا حتول جزء من ثروة الغين إىل الفقري لتشكل
   ومتجدد ملستحقيه .

ألنه أحد املؤسسات التطوعية اخلريية اليت   للزكاة الدور التنموي  : الزكاةدور 
والنمو االقتصادي يف خمتلف العصور  ،كان هلا الدور الفعال يف عملية التطوير
واملؤسسات  ،وكذلك املؤسسات الصحية ،االسالمية منها املؤسسات التعليمية

وكل ذلك  يؤدي بدوره إىل زايدة النمو ، وكذلك التنمية البشرية  ،ةالديني
 االقتصادي والتخفيف من ظاهرة الفقر . 

هو العجز عن إشباع املقصود ابحلد هنا التخفيف من ظاهرة الفقر و  احلد :
وليس املنع أو  احلاجة األساسية أو الضرورية سواء ذلك يف األفراد أو الشعوب

 قطع ظاهرة الفقر من جذورها ألن هذا مستحيل . 
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هو عدم القدرة على الكسب، وهذا ما يوجب علينا أننا يف كل عام   الفقر :
أنخذ من مال األغنياء مقدارا ونعطيه للفقراء، فلو قمنا ببعض الدراسات الواقعية 

اإلسالمية ميكن  لبلدانملقدار الزكاة الذي ميكن أن حيصل، قد جند أنه يف معظم ا
 . حل مشاكل الفقر يف حدود زمنية معقولة من خالل حتصيل الزكاة وتوزيعها

 االطار النظري : 
الزكاة تعتب الركن الوحيد القابل للتوسع واالجتهاد، وهذا ما حصل بني    

وأخذ شأنه الكبري يف الوقت الراهن بعد تنوع  العلماء والفقهاء وأئمة املذاهب،
األموال، وتوسع الثروات واضطراب شؤون املسلمني، وتعطل أو توقف تطبيق 
الزكاة كليا أو جزئيا يف بعض البلدان، مما فتح األبواب الواسعة أمام علماء األمة 

بدلوهم وجمتهديها لتتبع املستجدات الفقهية املعاصرة يف  الزكاة، وأدىل الكثريون 
يف ذلك وعقدت الندوات واملؤمترات واللقاءات واحلوارات عن الزكاة يف خمتلف 
دول العامل، وقلما خيلو مؤمتر أو ندوة عن االقتصاد االسالمي دون أن يتعرض 
مباشرة إىل موضوع الزكاة، ابإلضافة إىل الندوات واملؤمترات اخلاصة ابلزكاة أو 

 ملستجدة فيها نظراي وعلميا .بقضااي الزكاة املعاصرة واألمور ا
 ويف هذا السياق، فإن البحث يف املوضوع يدور حول املباحث اآلتية :  

جديد لغة ت)مفهوم التجديد( ولقد تناول فيه الباحث، تعريف ال املبحث األول :
واصطالحا، وذكر أدلة مشروعته التجديد، ومفهوم التجديد يف االقتصاد 

 اإلسالمي .  

يف االقتصاد االسالمي( لقد تناول فيه  الزكاة) مفهوم  : اينالثأما املبحث 
معين الزكاة لغة واصطالحا، مع ذكر أدلتها من الكتاب والسنة الباحث، 
 . واالمجاع 
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لقد تناول فيه و ( االقتصادي لفريضة الزكاة  دورال)  : الثالثأما املبحث 
يف الزكاة  واظهار ودوردور االقتصاد الغريب واالسالمي يف التنمية، الباحث، 
 يف زايدة االستثمار . وحقيقة مسامهتهاالتنمية، 

 الفقر ( تناولظاهرة ة بيف حمار  للزكاة) األبعاد االقتصادية  الرابعأما املبحث   
مفهوم ظاهرة الفقر وأنواعه، وأسبابه والعالقة اليت تربطه ابلزكاة، ومدى الباحث 

 ة .فاعلية الزكاة يف معاجلة هذه الظاهر 

) التعريف ابلدكتور يوسف القرضاوي ( تناول الباحث  أما املبحث اخلامس :
فيه نشأة ومؤهالته العلمية، وجهوده العلمية ، مع ذكر أبرز املؤلفات اليت اعتمد 

 عليها الباحث يف البحث . 

سيعتمد الباحث على املنهج االستقرائي واملنهج التحليلي وفيه منهج البحث :   
تكون مناقشة منطقية ربطا بني األدلة املرتبطة مبحور الدراسة وبني موضوع الذي 

التجديد يف تنمية أموال الزكاة ودورها يف احلد من ظاهرة اختاره الباحث وهو ) 
حتصل عليها من مصادر  ( وعليه فإن الباحث يقوم بتنظيم البياانت اليتالفقر 

األولية والثانوية بشكل مرتب ويقوم بتصنيفها بعد ذلك من مواضيع كلية إىل 
مواضيع جزئية متتبعا التسلسل املنطقي يف تطور هذه املسألة اليت ينصب عليها 
البحث، ويقوم الباحث بتدوين البياانت اليت حتصل عليها، ولقد ركز الباحث 

) أقوال ساس الشرعي للمسألة، كما خ  الباحث واأل االقتصاديعلى االساس 
، وهذه الدكتور يوسف القرضاوي يف هذه املسألة ( مع ذكر أراء علماء آخرين

اخلطوة تتبعها خطوة التحقق من النتائج اليت توصل إليها الباحث ومناقشتها 
وترتيبها يف إطار متسلسل حىت يصل إىل تدوين النتائج ، وميكن تلخي  ذلك 

 قاط التالية: يف الن
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 تنظيم البياانت . .1
 تصنيف البياانت . .2
 مناقشة البياانت . .3
 التحقق من النتائج . .4
 صياغة النتائج . .5

وبعد البحث والتأين وصلت إىل أن متطلبات الدراسة العلمية وطبيعة      
املوضوع والغرض من حبثه جتعل من املناسب أن نعاجل املوضوع على النحو 

 التايل :

 الفصل األول : خلفية البحث  .                  

 أ . املقدمة 

 ب . اسئلة البحث .

 ج . أهداف البحث .

 د . أمهية البحث .

 ه . الدراسات السابقة .

 و . حدود البحث .

 ز.  حتديد مصطلحات البحث .

 . النظري اإلطار:  الثاين الفصل

 .                                                      املنهجي االطار:  الثالث الفصل
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 .   البياانت مصادر البحث نوع

 . البياانت مجع أدوات

 . البياانت حتليل طرق

 . البحث هيكل

 . وحتليلها البياانت عرض:  الرابع الفصل

 . والتوصيات والنتائج اخلامتة:  اخلامس الفصل

 ثالث مباحث : على الفصل هذا ويشتمل عرض البياانت والتحليل :

املبادئ األساسية اليت بىن عليها الدكتور يوسف القرضاوي  املبحث األول
مفهوم التجديد عند الدكتور  املطلب األول :وفيه . منهجه يف التجديد 
منهج الدكتور يوسف القرضاوي  يف  املطلب الثاين : يوسف القرضاوي .

 التجديد .

املطلب  ،زكاة عند الدكتور يوسف القرضاويالدور التنموي لل املبحث الثاين
املطلب  الطبيعة االقتصادية للزكاة عند الدكتور يوسف القرضاوي . األول :

 الدور النقدي واملايل ملؤسسة الزكاة عند الدكتور يوسف القرضاوي . الثاين :

املطلب  الزكاة مناء للمال عند الدكتور يوسف القرضاوي . املطلب الثالث :
 استثمار أموال الزكاة عند الدكتور يوسف القرضاوي .  الرابع:

املطلب . د من ظاهرة الفقر عند القرضاوياملنهج أو طريقة احل املبحث الثالث
نظرة النظام االسالمي والنظام الغريب للفقر عن الدكتور يوسف  األول :
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الطريقة اليت اعتمدها الدكتور يوسف القرضاوي املطلب الثاين :   ي .القرضاو 
 للحد من الفقر .

: وكتبت يف كل منهما ثالث نقاط لنتائج وهي  اخلامتة والنتائج والتوصيات
النتيجة النهائية لكل سؤال و ثالث نقاط لتوصيات أوصي هبا ما خي  هذه 

 الرسالة .

 أوال النتائج : 

يف الدين، ال سيما األصل الصحيح الصريح املتمثل يف التجديد مشروع .1
حديث التجديد . ونصه : إن يبعث إىل هذه األمة رأس كل مائة سنة من 

 جيدد هلا دينها.

تعتب الزكاة من االيرادات االقتصادية للدولة ، وأن تطبيقها بطريقة صحيحة .2
اهنا أن حتقق األرابح يؤدي إىل االستقرار والنمو الذي يؤدي اىل التنمية . وإبمك

املادية واملعنوية من خالل الربط بني الدنيا واآلخرة، وهذا يؤدي إىل حتفيز 
النشاط االقتصادي والروحي عند املستثمر، وكذاك يساهم يف تنمية املصادر 

 البشرية واملادية .

جوز العديد من العلماء املعاصرين مسألة استثمار أموال الزكاة لصاحل الفقراء .3
ا هلا من دور اجيايب على مستوى الفقراء حبيث جيعلهم أفراد مزكني بعدما كانوا مل

من املصارف املستحقني .كما إن الدور االقتصادي للزكاة يف هذا العصر ليس 
من قبيل التوقع أو الوهم، فلقد قامت فريضة الزكاة هبذا الدور ولفرتات طويلة 

ما نراه اليوم فليس عيبا وال دليال على يف اتريخ املسلمني، وأصبح واقعا معاشا، أ
 عجزها، بل يرجع ذلك اىل عدم تطبيق اإلسالم تطبيقا شامال. 
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ويقيين إن الزكاة لو طبقت كما بينه البحث يف اجلانب النظري لكانت       
عالجا لكثري من املشكالت االقتصادية، والتطبيق ال يكون إال إبخراجها من  

 ا لكل مستحق.كل مال تستحق فيه وإيصاهل

 اتنيا : التوصيات .

ضرورة جتديد أثر أموال الزكاة على األحكام املالية املعاصرة، من خالل .1
 اظهار حقيقتها واملقصد الشرعي هلا يف االقتصاد االسالمي .  

يرى الباحث ضرورة العمل على زايدة الوعي بفرضة الزكاة والتعريف أبمهيتها .2
 م يف اقتصادايت الدولة .وكيفية أدائها ودورها اهلا

يرى الباحث ضرورة الزام العملني على جباية اموال الزكاة أن يكونوا من .3
 ذوي اخلبة االقتصادية لتحقيق نتائج ملموسة يف التنمية  .

انشاء مؤسسة عاملية للزكاة تتكون من مؤسسات الزكاة يف البالد اإلسالمية .4
فيما بينها ونقل الفائض من اموال الزكاة املختلفة تعمل على التكامل يف العمل 
 من دولة اىل دولة أخرى أكثر حاجة .

تفعيل دور الزكاة كأداة مالية، وتوجيه جزء من حصيلة الزكاة إلقامة .5
 املشروعات االنتاجية .

االستفادة من جتارب الدول الناجحة وذلك إبعادة صياغة البامج اهلادفة، .6
 يتماشى مع العصر .  وتطوير العاملني عليها مبا
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فهرس المصادر والمراجع
أوال : القرآن الكريم .

رواية قالون عن نافع .

ثانيا : كتب التفسير .

، أبو جعفر الطربي ، جامع حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي
البيان يف تأويل القرآن، احملقق: أمحد حممد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، 

م . 2000هـ /1420الطبعة: األوىل، 

ثالثا : كتب الحديث .

التلخيص ،العسقالين أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر
مصر ، –لناشر: مؤسسة قرطبة احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، ا

م .1995هـ/1416الطبعة: األوىل، 

أبو داود سليمان السِّرِجْستاين، سنن أيب داود، احملقق: حممد حميي الدين عبد 
بريوت .–احلميد، الناشر: املكتبة العصرية، صيدا 

أبو عبد اهللا احلاكم،  املستدرك على الصحيحني، حتقيق: مصطفى عبد القادر 
-1411بريوت، الطبعة: األوىل، –الناشر: دار الكتب العلمية عطا، 
1990 .

هلداية يف ختريج أحاديث البدايةا،الغماري، أمحد بن حممد بن الصدِّيق بن أمحد
م .1987-هـ 1407لبنان ، الطبعة: األوىل، –، دار عامل الكتب، بريوت 
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الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا : نيل األوطار، حتقيق: عصام 
م .1993-هـ 1413الدين الصبابطي، دار احلديث، مصر، ط  األوىل، 

الطرباين، املعجم األوسط، احملقق: طارق بن عوض اهللا بن حممد ، عبد احملسن 
القاهرة .–بن إبراهيم احلسيين، الناشر: دار احلرمني 

احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي، جممع الزوائد ومنبع أبو
الفوائد، احملقق: حسام الدين القدسي، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة، عام 

م .1994هـ، 1414النشر: 

إمساعيل بن حممد العجلوين اجلراحي ، كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر 
ة الناس، الناشر: مكتبة القدسي، لصاحبها حسام من األحاديث على ألسن

هـ .1351القاهرة، عام النشر: –الدين القدسي 

الدارمي، سنن الدارمي، حتقيق: حسني سليم أسد الداراين، الناشر: دار املغين 
- هـ 1412الطبعة: األوىل، للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية،

.م2000

امساعيل البخاري اجلعفي، صحيح البخاري، حتقيق : د ابو عبد اهللا حممد بن
سوريا –دمشق –بريوت ، اليمامة للطباعة -مصطفى البغا ، دار ابن كثري 

م .1987-ه31407ط:

الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام -أمحد بن عبد الرمحن بن حممد البنا الساعايت 
سرار الفتح الرباين، الناشر: دار أمحد بن حنبل الشيباين ومعه بلوغ األماين من أ

إحياء الرتاث العريب، الطبعة: الثانية .
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سنن الرتمذي، احملقق: بشار عواد معروف، الناشر: -الرتمذي، جلامع الكبري 
م .1998بريوت، سنة النشر: –دار الغرب اإلسالمي 

يل املسند اجلامع، حققه ورتبه وضبط نصه: حممود حممد خليل، الناشر: دار اجل
للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، الشركة، املتحدة لتوزيع الصحف واملطبوعات، 

م .1993-هـ 1413الكويت، الطبعة: األوىل، 

تاج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي ، فيض القدير شرح 
وىل، مصر، الطبعة: األ-كربىاجلامع الصغري، الناشر: املكتبة التجارية ال

1356.

حممد أشرف بن أمري بن علي بن حيدر، أبو عبد الرمحن، العظيم ابادي، عون 
املعبود شرح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم، الناشر: دار الكتب العلمية 

هـ .1415بريوت، الطبعة: الثانية، –

أبو عبد حممد بن فتوح بن عبد اهللا بن فتوح بن محيد األزدي امليورقي اَحلِميدي 
اهللا بن أيب نصر اجلمع بني الصحيحني البخاري ومسلم، احملقق: د. علي حسني 

م .2002-هـ 1423لبنان/ بريوت، الطبعة: الثانية، -البواب، دار ابن حزم 

مسلم بن احلجاج، املسند الصحيح املختصر، احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي، 
.بريوت–الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 

.رابعا : كتب اصول الفقه والفقه

ابن قدامة املقدسي،  املغين ، الناشر: مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة . 
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أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي، املستصفى، حتقيق: حممد عبد السالم 
-هـ 1413الطبعة: األوىل، عبد الشايف، الناشر: دار الكتب العلمية،

.م1993

بريوت -دمشق–القرضاوي يوسف، فقه الزكاة، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة 
م .1973-هـ 1393، 

الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الناشر: دار الكتب العلمية، 
م .1986-هـ 1406الطبعة: الثانية، 

الفتاوى ، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، جمموع 
احملقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، الناشر: جممع امللك فهد لطباعة 
املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، ، عام النشر: 

م . 1995هـ/1416

علي بن حممد بن عبد امللك الكتامي احلمريي الفاسي، أبو احلسن ابن القطان، 
اع، احملقق: حسن فوزي الصعيدي، الناشر: الفاروق اإلقناع يف مسائل اإلمج

م .2004-هـ 1424احلديثة للطباعة والنشر، الطبعة: األوىل، 

عبد اهللا بن منصور الغفيلي، نوازل الزكاة، دار امليمان لنشر والتوزيع، الطبعة 
.م )2008-هـ 1429األوىل (  

بابن اهلمام، فتح القدير، كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي املعروف 
.دار الفكر
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حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي، مقاصد الشريعة 
الناشر: وزارة األوقاف والشؤون ق: حممد احلبيب ابن اخلوجة، اإلسالمية، احملق

م . 2004- هـ 1425اإلسالمية، قطر، عام النشر: 

ور الوقف يف التنمية ، الناشر : دار الكتب جممع الفقه اإلسالمي ( اهلند) ، د
م .2007هـ / 1428-لبنان ، الطبعة األوىل-بريوت–العلمية 

خامسا : كتب المعاجم .

-هـ 1401الشرباصي أمحد : املعجم االقتصادي اإلسالمي،  دار اجليل، سنة 
م .1981

الزركلي، األعالم، الناشر: دار العلم للماليني .

حامد صادق قنييب، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس -جي حممد رواس قلع
.121م، ص1988-هـ 1408للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 

جممع اللغة العربية : (إبراهيم مصطفى / أمحد الزيات / حامد عبد القادر / 
حممد النجار)، املعجم الوسيط، دار الدعوة، القاهرة .

حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري، لسان 
هـ .1414-بريوت، الطبعة: الثالثة –العرب، الناشر: دار صادر 

سادسا: كتب االقتصاد .

أبو ُعبيد القاسم بن سالّم بن عبد اهللا اهلروي البغدادي، كتاب األموال ، 
.بريوت–الناشر: دار الفكر. 
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بشري عبد الكرمي، االبعاد النظرية للزكاة يف مكافحة البطالة والفقر، جامعة ال
.سعد دحلب البليدة، كلية العلوم االقتصادية والتيسري

السيد عبد املوىل، أصول االقتصاد ، دار الفكر العريب، جامعة القاهرة ، 
.م1977

ات،  املؤسسة مناهج وتطبيق–إبراهيم العسل، التنمية يف اإلسالم مفاهيم 
.م1996-هـ 1416اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، 

بشري عيشي، دور الزكاة يف عالج الركود االقتصادي، امللتقى الدويل حول 
مؤسسات الزكاة يف الوطن العريب، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التيسري ، جامعة 

.)2003سد دحلب، البليدة (

مساعني حياة، أ. بن عبيد فريد، دور الزكاة يف حماربة الفقر ومتويل التنمية يف بن 
البلدان اإلسالمية، جامعة حممد خيضر، بسكرة .

، املضي يف التقدم بناء املنعة لدرء املخاطر، صادر 2014تقرير التنمية البشرية 
.عن األمم املتحدة اإلمنائي

ندوي للتعليم والثقافة ، الطبعة األوىل جويس أبليب، الرأمسالية، مؤسسة اهل
.م2014

محدي عبد العظيم، فقر الشعوب بني االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالمي، 
.مصر) –الكتب املصرية (القاهرة دار

خال عبد الرمحن املشعل، اجلانب النظري لدالة االستثمار، جامعة االمام حممد 
.ئل اجلامعيةبن سعود اإلسالمية، سلسة نشر الرسا
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سحنون جـمال الدين، تفـعيل شعرية الزكاة ملقاومة الفقر وحتقيق العدالة 
مناذج إسالمية ناجحة، معهد العلوم االقتصادية، املركز اجلامعي -االجتماعية

م .1995هـ / 15لتيبازة / اجلزائر .

للنشر، سلطان بن حممد  علي السلطان، الزكاة تطبيق حماسيب معاصر، دار املريخ 
.م1986- هـ 1406

.2010ختام عارف حسن عماوي، دور الزكاة يف التنمية االقتصادية، 

عبد الرزاق وورقية، التطور املصطلحي يف االقتصاد االسالمي، جامعة سيدي 
املغرب .–حممد بن عبد اهللا بفاس 

مباليزيا، عبد الباري أوانج، استثمار أموال الزكاة وتطبيقاته يف بيت املال 
م 2011هـ / 1432- التجديد

.

.عقبة عبد اللوي، نور الدين جوادي، الزكاة كآلية لتحقيق االستقرار االقتصادي

عادل عبد العظيم، اقتصاديات االستثمار : النظريات والتحديات، جملة جسر 
.2007- مربنوف-التنمية ، العدد السابع والستون

عدنان خالد الرتكماين، السياسة النقدية واملصرفية اإلسالمية، مؤسسة الرسالة ، 
.م1988- هـ 1409

- اخلرطوم-شارع الشهيد عمار أنور-لعلوم الزكاة، شرق الساحة اخلضراء
.السودان 
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- عبد القادر حممد عبد القادر عطية، اجتاهات حديثة يف التنمية، دار اجلامعية
.1999االسكندرية، 

عبد الوهاب عبد اهللا املعمري، دراسة يف قانون بنك األمل للتمويل األصغر يف 
اليمن .–اجلمهورية  اليمنية، جامعة العلوم والتكنولوجيا 

لزكاة دراسة فقهية تأصيلية ملستجدات الزكاة، عبد اهللا بن منصور الغفيلي، نوازل ا
النشر مشرتك بني بنك البالد، ودار امليمان للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل 

م .2008- هـ 1429

مجهوية السودان .–العايل لعلوم الزكاة 

ب عبد اهللا ، استثمار أموال الزكاة ، املعهد العايل لعلوم الزكاة، عبد اهلادي يعقو 
.مجهورية السودان

عبداحلميد الغزايل، حول املنهج اإلسالمي يف التنمية االقتصادية، دار الوفاء 
م 1989-هـ 1409مصر، الطبعة األوىل –للطباعة والنشر والتوزيع املنصورة 

.

الزكاة ودورها يف االستثمار والتمويل، حبث مقدم إىل فايت، ر عالء الدين عادل ال
املؤمتر العلمي األول ( االستثمار والتمويل يف فلسطني بني آفاق التنمية 

م .2005والتحديات املعاصرة، املنعقد يف كلية التجارة يف اجلامعة االسالمية، 

–وت عبد اهلادي الفضلي، مشكلة الفقر، دار الزهراء للطباعة والنشر، بري 
م .1977-هـ 1397لبنان، الطبعة الثالثة، 
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غازي عناية، االستخدام الوظيفي للزكاة يف الفكر االقتصادي االسالمي، دار 
.م )1989هـ 1409لبنان، الطبعة األوىل (–اجليل، بريوت 

فرهاد حممد علي األهدن، التنمية االقتصادية الشاملة، مؤسسة دار التعاون للطبع 
.هرةوالنشر، القا

قطب ابراهيم حممد، السياسة املالية لعمر بن عبد العزيز، اهليئة املصرية العامة 
.1988للكتاب 

حماسبة الزكاة والدخل، ختصص احملاسبة ، املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب 
املهين، االدارة العامة لتصميم وتطوير املناهج .

الرتبوي اإلسالمي يف ضوء كتابات حممد صاحل إبراهيم البيك، مالمح الفكر 
-هـ 1430اجلامعة االسالمية غزة، -الشيخ يوسف القرضاوي، كلية الرتبية 

م .2009

نعمت عبد اللطيف مشهور، الزكاة االسس الشرعية والدور اإلمنائي، املؤسسة 
-هـ 1413لبنان، ط األوىل -اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت

م .1993

القرضاوي، دور الزكاة يف عالج املشكالت االقتصادية وشروط جناحها، يوسف
م .2001-هـ 1422القاهرة، الطبعة األوىل –دار الشروق 

يوسف القرضاوي، دور القيم واألخالق يف االقتصاد االسالمي، مكتبة وهبة، 
.م )1995-هـ 1415القاهرة، الطبعة األوىل ( 

–كيف عاجلها اإلسالم، مؤسسة الرسالة يوسف القرضاوي، مشكلة الفقر و 
م .1985- هـ 1406لبنان، طبعة جديدة (–بريوت 
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يوسف علي عبد االسدي، االستثمار يف النظام االقتصادي االسالمي، جامعة 
.م2012، 30البصرة، كلية االدارة واالقتصاد، العلوم االقتصادية ، العدد 

سابعا : الكتب المعاصرة .

ابو األعلى املودودي،  موجز تاريخ جتديد الدين وإحيائه، مؤسسة الرسالة، 
م .1981-هـ 1401الطبعة الرابعة، 

أمحد حممد الطيب، الرتاث والتجديد مناقشات وردود، كلية الشريعة والقانون 
.جامعة قطر–والدراسات اإلسالمية 

راسات والبحوث، بسطامي حممد سعيد، مفهوم التجديد، مركز التأصيل للد
.م )2015-هـ 1436طبعة الثالثة ( ال

حسن حنفي، الرتاث والتجديد موقفنا من الرتاث القدمي، املؤسسة اجلامعية 
.م)1992-هـ 1412للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة ( 

رياض منصور اخلليفي، التجديد يف فقه املعامالت املالية املعاصرة، دير عام 
–املستشار الشرعي الدويل لالستشارات والتدقيق الشرعي اخلارجي مكتب

الكويت .

سعيد سطامي حممد، مفهوم جتديد الدين، مركز التأصيل للدراسات والبحوث، 
م .2015هـ 1436، 3الكويت، ط

سعيد الشبار، اإلجتهاد والتجديد يف الفكر االسالمي املعاصر، املعهد العاملي 
.للفكر االسالمي
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مامة، التجديد يف الفكر اإلسالمي، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل اعدنان حممد 
.هـ )1424( 

فرمان إمساعيل إبراهيم، أسس التجديد يف منهج ابن تيمية يف التفسري، جامعة 
.الريموك األردن

مروان ابراهيم القيسي، معامل اهلدي إىل فهم اإلسالم، املكتبة االسالمية ( عمان 
.م1985- هـ 1406ردن ) ،الطبعة األوىل اال–

يوسف القرضاوي، جتديد الدين يف ضوء السنة، املنشور يف جملة مركز حبوث 
.هـ1407نة والسرية، العدد الثاين الس

يوسف القرضاوي، من أجل صحوة راشدة، دار الشروق، القاهرة، الطبعة األوىل 
.م )2001-هـ 1421( 

نجح مؤسسة الزكاة يف التطبيق املعاصر، املعد يوسف القرضاوي، لكي ت
امللكة العربية –اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك االسالمي للتنمية، جدة 

.م1994-هـ 1415السعودية ، الطبعة األوىل _ 

يوسف القرضاوي، الفقه اإلسالمي بني األصالة والتجديد، مكتبة وهبة، القاهرة، 
.م1999-هـ 1419الطبعة الثانية 

يوسف القرضاوي،  فقه الوسطية اإلسالمية والتجديد، اصدارات مركز القرضاوي 
.م2009هـ / 1430للوسطية اإلسالمية والتجديد، 

يوسف القرضاوي، احلالل واحلرام يف اإلسالم، مكتبة وهبة ، القاهرة ، الطبعة 
.م)1997-هـ 1418الثانية والعشرون ( 
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ثامنا :كتب مناهج البحث :

حممد أمحد السرييت، منهج البحث العلمي، كلية العلوم االقتصادية واملالية 
- 1436جامعة أم القرى ، مكتب املروة للخدمات العلمية، -اإلسالمية
هـ1437

حممد عبيدات، د. حممد أبو نصار، د. عقلة مبيضني، منهجية البحث العلمي،  
دار وائل للطباعة والنشر، كلية االقتصاد والعلوم االدارية، اجلامعة االردنية،

م .1999

هند عبد العزيز الربيعة ، منهج البحث الوصفي الوثائقي، ، قسم إدارة التخطيط 
هـ .1443الرتبوي، 

تاسعا : الرسائل العلمية والمجالت .

القرضاوي، التجديد اهلادم للعقيدة وثوابت الدين مرفوض، الراية، االثنني 
.http://www.raya.com،  2010- هـ 1431

)،  3102الصادق بن عبد الرمحن الغرياين، مفيت عام ليبيا، رقم الفتوى (
.https://ifta.lyم ، 2016/أكتوبر/30- هـ 1438/حمرم/29

ابراهيم حسن الرتكاوي، ملخص من رسالة ماجستري بعنوان : حتليل منهج 
م )،  2006- 9- 8-هـ 1427-8-15القرضاوي يف التجديد، اجلمعة ( 
http://www.raya.com.

12أمحد عزوز، الدور االقتصادي واالجتماعي للزكاة يف التقلليل من الفقر، ص
.azzouzahmed@hotmail.fr. الربيد االكرتوين : 
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أعضاء ملتقى أهل احلديث، املعجم اجلامع يف تراجم العلماء وطلبة العلم 
املعاصرين، أعده للشاملة: أسامة بن الزهراء عضو يف ملتقى أهل احلديث . 

http://www.ahlalhdeeth.com.

لتنموي ( الكويت وماليزيا اإلمام حممد حممود، مؤسسات الزكاة ودورها ا
.https://islamonline.net. 2017- 8- 13) ، منوذجا

إمساعيل هنية (وآخرون)، جهود الدكتور القرضاوي يف خدمة اإلسالم ونصرة 
فلسطني) –غزة –القضية الفلسطينية (مؤمتر وزارة األوقاف والشؤون الدينية 

http://www.aljazeera.net اجليزة، –.الناشر: مركز اإلعالم العريب
.    2011الطبعة األوىل: -

فعيل دور الزكاة ىف مكافحة الفقر باالستفادة من  االجتهادات  الفقهية، مقدم ت

. http://shadipal.net/vb/threads/32139املوقع

اربة دار السالم أمحد حممد سليمان، ورقة علمية بعنوان: الزكاة ودورها يف حم
GCNU Journalالفقر، جملة الدراسات العليا، جامعة النيلني،  

ISSN: 1858- 6228/11/1م 2016

صاحل صاحلي، االليات املؤسسية لعالج ظاهرة الفقر يف االقتصاد اإلسالمي 
والنتائج املتوقعة لتطبيقها يف االقتصاد اجلزائري، رسالة ماجستري يف االقتصاد 

م .  2011هـ / 1432االسالمي، 

، 2015يونيو 1
http://machahid24.com
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عجـيلة حممـد، أ/ بن نوي مصطفى، مقالة بعنوان : اسرتاتيجية معاجلة الفقر يف 
حالة اجلزائر، جامعة األغواط، املركز اجلامعي مخيس مليانة .-ظل العوملة 

ر شاشي، الفقر والبطالة يف العامل االسالمي، ورقة مقدمة للمؤمتر العاشر عبدالقاد
ذو 4-5لرابطة العامل اإلسالمي من البنك االسالمي للتنمية، مكة املكرمة، 

.    5هـ، ص1430احلجة 

 -https://www.brookings.edu.

فاطمة حممد عبد احلافظ حسونة ، اثر كل من الزكاة والضريبة على التنمية 
االقتصادية، قدمت هذه الرسالة الستكمال درجة املاجستري يف املنازعات 

فلسطني، -نابلس–الضريبية بكلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية 
م . 2009

11االفراد هي االسر االفقر، يف الدول النامية االسرة االكرب من حيث عدد
.http://ibelieveinsci.com، 2016يناير 

-http://www.mعبد اهللا بن حممد بن الطيار ، كيف تزكي أموالك ، 
islam.com.

ماجد بن صاحل بن مشعان املوقد، وسائل معاجلة الفقر يف العهد النبوي، رسالة 
قسم االقتصاد –كلية الشريعة ماجستري، اجلامعة االسالمية باملدينة املنورة،

هـ ) .1436/ 1435االسالمي،( 

1
.http://machahid24.com، 2015يونيو 
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مكافحة الفقر، سلسلة دراسات يصدرها مركز االنتاج االعالمي، جامعة امللك 
االصدار الثالث .عبد العزيز ، 

http://www.blog.saeeed.com.

موقع طريق اإلسالم، جمموع فتاوى و رسائل الشيخ حممد صاحل العثيمني 
باب املناهي اللفظية.-

28-12 -2006 .https://ar.islamway.net.

http://al3loom.com.

http://feqhweb.com.
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