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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

دخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:
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صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع(  -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16لى وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية ع /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الترجمة، وتحقيق النصوص، و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في اجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملر 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجي –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
ح إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  الب
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 حث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضً 
َ
ا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،لمات( ك3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك ت
َ
حديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات ا
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 لتي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  
 
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
د من موضوعاتها يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

م الب
 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ا تضم  التفاصيل الواردة آنف

ً
وزان

َ
حث وُيعطى أ

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

صحابها بشكل مباشر و 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى أ ِ

ة وال تعب  توجهاتهم الفكري 

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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5/12/2020 تأريخ القبول:       7/11/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

ى المتغـيراِت في التأثـيِر عل دوِر الزكاةِ  براز أهميـةإِ تناولت هذِه الدراسُة         
قالليِة المالـيِة , والسـياسـيِة, كونها نظام مؤسَّـسـي يتمتـُع باالسـتةاالجتماعي, و ةاالقتصادي
غم من خضوِعها إلشـراِف الدولـِة, وبوصِفها أحـد أهِم عناِصـِر التمـويِل الر على واإلداريـِة, 

دوِرها في اعـادِة توزيـِع الدُّخـوِل والثـرواِت لمعالجـِة براِز إِ الزِم للتنـميِة, وذلك من خالِل ال
الفقــِر وامتصـاِص البطالـِة, ودورها في محاربـِة االكـتنــاِز وتشــجيِع االسـتثماِر وتطويرِه, 

, وتحقيِق االقتصاديِت النُُّمـوِّ ومساهمِتها في زيادِة اإلنتاِج واالستهالِك, ورفِع معدَّال
والسـياسـي واألمني, والعمِل على توفِير الضماِن الصحِي والتعليمي  تصادياالق االستقرار

لجميِع أفــراِد المجتمِع, وغير ذلك ممَّا ُيســاِعـُد على تحقيِق التنميِة الشـاملِة في جميِع 
َص المبحُث األوِل  جوانِب حياِة المجتمِع. وقد تمَّ تناوُل هذا الموضوِع في مبحثيِن, ُخصِّ

قيقها, مفهوِم التنميِة الشاملِة, وأهميتها وأهدافها وخصائصها, وشروِط ووسـائِل تحلبياِن 
وتناول المبحُث الثاني أثَر الزكاِة في تحقيِق  ,اإلسالمي االقتصادومصـاِدِر تمويِلها في 

والسـياسي  االجتماعيو  االقتصاديثـِرها في الجانِب التنميِة الشَّـاِملِة من خالِل دراسِة ا
 مني.واأل
 ة, السياسية, الزكاة.االجتماعية, االقتصاديعمارةُ األرض, اآلثار,  تاحية:الكلمات المف   

 :المقدمة
الحمد هلل رب العالمين, والصالة والسالم على سيد المرسلين, سيدنا محمد وعلى آله      

 وصحبه أجمعين, وبعد:
 علمِ  ًا مهمًا من فروعِ ـدُّ فرعـالذي ُيعَ  (الشاملةُ  )التنميةُ  موضوعَ  الدراسةُ  هذهِ  تتناولُ      

في  العالمِ  دولِ  اغلبَ  ودُ ــالتي تس فِ لُّـ التخ رةِ ـظاه اسبابِ  , والذي يهتمُّ بدراسةِ االقتصاد
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 ةِ ـوالبيئي والثقافيةِ  والتعليميةِ  والصحيةِ  يةِ ـياسـوالس االجتماعيةو  ةاالقتصادي الجوانبِ  جميعِ 
 ةِ ـالتنمي يقِ ـلتحق معينة   تراتيجيات  ـواس ات  ـياسـاتباع س خاللِ معالجتها, من  بلِ ـوغيرها, وس

تغييرها بما  , وكيفيةِ ياسيةِ ـوالس ةاالجتماعيو  ةاالقتصادي ىنـبين البُ  طِ ُـ ة الترابـ, ودراساملةِ ـالش
يئي ـعليمي والثقافي والبحي والتَّ ي والصِّ ـستوى المعيشفي المُ  ر  ستمِ مُ  ن  تحسُّ  بحدوثِ  يسمحُ 

 ةِ ـوالثقاف عِ ـوالمجتم االقتصاد ةِ ـنيـفي بُ  ذريةِ ـوالج ةِ ـالنوعي التِ وُّ َـ حتلك التَّ  ُس رد, وبما يعك  ــللف
 .ةِ ـوالدول
 االقتصادي في الفكرِ  الهامةِ  من الموضوعاتِ  التنميةِ  ُيَعدُّ موضوعُ  :دراسةأهمية ال     
عام  ذُ ـنالعالمي مُ  االقتصادي رِ ـ, فقد احتلَّ مكانًا بارزًا في الفكبخاصة, واإلسالمي بعامة

 ها الفكرُ ُـ التي يدرس األكاديميةِ  الفروعَ  رُ يتصدَّ  , وأصبحَ رِ وُ ـطبالتَّ  هُ مفهومَ  ذَ ـم, واخَ 1949
هذا في  ةِ ـالعالمي مِ ـالمفاهي مِ ـمن أه حتى أصبحَ  هِ بِ  االهتمامُ  , وقد تزايدَ العالميُ  االقتصادي

دُّ ـالذي ُيع انِ ـق باإلنسـالوثي هُ ـباطُ ـ, ارتبهِ  الكبيرِ  امَ هذا االهتم رُ سِّ فَ . ولعلَّ ما يُ العصر
من  هُ ـل اً رـ وتحري انِ ـلإلنس اءً ـنُل بِ ِـّ و ُيَمثـة, فهـي للتنميـاسـاألس رُ وَ ـحي والمِ ـالرئيس دفُ ـاله
 -ب  آخرمن جان -ُل ـثِّـ . كما انَّه ُيمَ هِ ِـ دراتلقُ  اً , واطالقهِ ِـ لكفاءات اً وير ـ, وتطةِ ـوالحاج وفِ ـالخ

ها ـبمفهومِ  ةَ ـا جعل التنميـخيرها, ِممَّ ـفها وتسـتوظي نِ ـسوحُ  هِ ِـ وطاقات عِ ـالمجتم واردِ ـلم اً افـاكتش
 ومِ ـالعل لِ ـفي حق ينَ ـالدارس ادًة على اهتمامِ ـ, زيةِ ـالدولي ماتِ ـالمنظَّ  امِ ـاهتم َـّ محط لِ امِ ـالش

 .يةِ ـياسـوالس ةاالجتماعيو  ةاالقتصادي
يرًا من ـيزًا كبـهذا الموضوع أيضًا ح غلَ ـالمي, فقد شَ ـاإلس االقتصاديفي الفكر امَّا      

, االرضِ  ارةُ ـعم عنوانِ  تحتَ  وهُ ـ, والذين تناولعام   من الفِ  اكثرَ  قبلَ  المسلمينَ  علماءِ  رِ ـكفِ 
 والسياسيةِ  االجتماعيةو  ةاالقتصاديها ادِ ـبأبع املةِ ـالش ةِ ـالتنمي ونَ ـمضم ملُ ـالذي يش
 لَ ــوعوامِ  ةِ ـالتنمي ةَ ـنت أهميتضمَّ  مةً قدِّ ـتمُ  وغيرها, فقدَّموا افكارًا تنمويةً  والتعليميةِ  والصحيةِ 

 , وأهميةَ والِ ـاألم رؤوسِ  وينِ ـتك ةَ ـ, وأهميةِ ـاإلنمائي دافِ ـاأله مَ ـتلزمات تحقيقها, وأهــومس
من  هذا الموضوعِ  ُدلُّ على أهميةِ ـيتطويره, ِممَّا  اتِ ـولوجي  وآليـي والتكنـلمالعِ  مِ دُّ ـقالتَّ 
 ر.ـمن جانب  آخ يرهِ ـالمي على غــاإلس االقتصادي رِ ـكـالفِ  دُّمِ ـوتق بقِ ـ, وعلى سب  ـجان

 االقتصادي رِ ـكتوى الفِ ـسعلى مُ  للموضوعِ  األهميةِ  وبناًء على هذهِ  :االختيار أسباب       
 هِ , ولكونِ األرضِ  عمارةِ  بير في تحقيقِ , لدوره الكخاصة   , واإلسالمي بصورة  ة  ـعام بصورة  
 حالةَ  يعيُش  المي الذي باتَ ـاإلس عِ ـيما المجتمـالس المجتمعاتِ  اتِ ـأولوي من أهمِ  اصبحَ 
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 االقتصادل ـراز كيفية تعامـ, وإلبدَّةعِ  لقرونَ  ارِ ـاإلزده حالةَ  بعد ان كان يعيُش  خلفِ التَّ 
 اءَ ـإرس تستهدفُ  املة  ـش ارية  ـحض نهضة   تحقيقِ  من أجلِ  ةِ ـالتنمي ةِ ـاإلسالمي مع قضي

مـُمق  الكريمِ  يشِ ـوالع وقِ ـالحق وصيانةِ  ةِ ـوالحري ةِ ـالعدال يقِ ـتحق في إطارِ  املةِ ـالش التنميةِ  اتِ ـوِّ
ة, وذلك ـلأُلمَّ  يةِ ـوالنفس يةِ ـالتاريخ والظروفِ  ةِ ـاالعتقادي مِ يَ مع القِ  مُ جِ ـ, وبما ينساألفرادِ  لجميعِ 

مصادر  مِّ ـأه دَ ـ, كونها ُتمثُِّل أحاملةِ ـالش التنميةِ  في تحقيقِ  الزكاةِ  أثرِ  ابرازِ  من خاللِ 
 هذا الموضوع لدراسته.  تمَّ اختيارُ  ولهذه األسبابِ  ويلها, لهذه األهميةِ ـتم

على  الزكاةِ  درةِ عن مدى قُ  في التساؤلِ  هذه الدراسةِ  اشكاليةِ  نُ تكمُ  الدراسة: اشكالية       
مُّ ـله, وسيتِ  املةِ ـالش التنميةِ  المجتمع, وتحقيقِ  جوانبِ  في جميعِ  ارهِ ـوآث فِ لـُ خالتَّ  معالجةِ 

 ةاالقتصادي في الجوانبِ  الزكاةِ  أثرِ  وبيانِ  ةِ ـدراس اؤل من خاللِ ـاإلجابة عن هذا التس
 .لةِ امِ ـالش التنميةِ  ها في تحقيقِ اهمتِ ـ, ومسةِ ـواألمني يةِ ـياسـوالس ةاالجتماعيو 

تهدف هذه الدراسة في األساس الى إبراز أهمية دور الزكاة في  من الدراسة: الهدف       
 االجتماعيو  االقتصاديارها في الجانب ـآث يلِ ـتحل اللِ ـاملة, من خِ ـتحقيق التنمية الش

 ني في المجتمع.ـي واألمـياسـوالس
مي فكرًا وتطبيقًا اإلسال االقتصادتتمثَّل حدود هذه الدراسة في إطار  حدود الدراسة:     

 الهجري. مناثًء من عهد الخلفاء الراشدين, حتى نهاية القرن الادتبا
 االقتصادتقوم هذه الدراسة على فرضية أساسية مفادها: قدرة  فرضية البحث:     

م مصادر تمويلها وهو الزكاة, لما ـاملة من خالل أحد أهـة الشـاإلسالمي على تحقيق التنمي
 ة والسياسية واألمنية.االجتماعية و االقتصاديابية في الجوانب لها من آثار ايج

 على مقدمة ومبحثين وخاتمة. هوإلثبات فرضية البحث تمَّ تقسيم خطة البحث:     
 االقتصاديأما المقدِّمة فقد ُخصِّصت لبيان أهمية الموضوع على مستوى الفكر      

ة, وأسباب اختياره للدرا سة, واشكاليته, والهدف من دراسته, بعامة, واإلسالمي بخاصَّ
 وفرضية البحث, وخطَّته, ومنهجيته.

 االقتصادثُمَّ يأتي المبحث األول الذي ُخصِّص لبيان مفهوم التنمية الشاملة في      
اإلسالمي, وأهميتها, وأهدافها, وخصائصها, وشروط ووسائل تحقيقها, ومصادر تمويلها, 

 وذلك في مطلبين.
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ا المب      حث الثَّاني فقد ركز على بيان أثر الزكاة في تحقيق التنمية الشاملة من خالل أمَّ
 والسياسي واألمني. االجتماعيو  االقتصاديدراسة آثارها في الجانب 

وأخيرًا تأتي الخاتمة لتسجل أهم النتائج األساسية التي توصل اليها الباحث, وأهم      
 .التوصيات

الباحث في منهجية هذا البحث: المنهج االستقرائي لقد اعتمد  منهجية البحث:     
التحليلي االستنباطي, وذلك من خالل استقراء النصوص القرآنية والُسنَّة النبوية واألقوال 
واألفكار المتعلِّقة بالتنمية, ُثمَّ تحليلها واستنباط مفاهيمها الخاصة بالموضوع إلبراز دور 

 الزكاة في تحقيق التنمية.
عوانا أن الحمد هلل ربِّ العالمين, وصلي الّلهم على محمَّد وعلى آله وصحبه وآخر د     
 وسلم.

 المبحث األول                               
 مفهوم التنمية الشاملة, أهميتها, أهدافها, خصائصها, شروط ووسائل     

 تحقيقها, مصارف تمويلها                          
, اتِ ـياسـمن الس يرِ ـاماًل للكثـًا شـاإلسالمي ُيعدُّ مفهوم االقتصادفي  لتنميةِ ا إنَّ مفهومَ      
 على الجانبِ  رُ , فهو ال يقتصِ في المجتمعِ  دةِ ـاألصع لفِ ـعلى مخت الِ ـ, واألعمطاتِ طَّ خَ والمُ 

 والصحيةِ  والثقافيةِ  االجتماعيةو  ةاالقتصادي هِ ـجوانب عَ ـجمي ملُ ـله فقط, بل يش االقتصادي
 طُ ـترتب ل  ـام  ـش حضاري   د  ـعبُ  ذاتَ  ها ماهي إالَّ عملية  في حقيقتِ  , ذلك أنَّ التنميةَ لسياسيةِ وا

 االجتماعيو  االقتصادي اطِ ـالنش هِ ـمختلف أوج ملُ ــتش ورة  ـومتط دة  ـجدي اع  ـأوض قِ ـبخل
, وهي أيضًا هـان وكرامتـاألنس ةَ ـق رفاهيـع, بما ُيحقِّ ـافي والصحي والسياسي في المجتمـوالثق
عن  هُ عيقُ ـله من ُكلٍّ ما يُ  ر  ـه في األرض, وتحريـان الذي جعله اهلل تعالى خليفتـلإلنس اء  ـبن

طالق لقدراته, ـر لكفاءاتـويـاألرض, من خالل تط ارةِ ـاألساسيِّ في عم بدورهِ  امِ ــالقي ه وا 
تخدامها ـخيرها واسـتس نـا وحسـوارد المجتمع وتنميتهـدوره. كما أنَّها اكتشاف لمـوممارسة ل

ولتوضيح ذلك فإنَّ هذا المبحث . انـدم اإلنسـاإلسالمي, وبما يخ االقتصادق ضوابط ـوف
اإلسالمي, ثُمَّ بيان أهميتها وأهدافها  االقتصاديركز على بيان مفهوم التنمية في ـس

مبحث وخصائصها, وشروط ووسائل تحقيقها, ومصادر تمويلها, ِممَّا تطلَّب تقسيم هذا ال
 على مطلبين هما:
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ل: مفهوم التنمية الشاملة في        اإلسالمي, أهميتها, أهدافها. االقتصادالمطلب األوَّ
اإلسالمي, شروط ووسائل تحقيقها,  االقتصادخصائص التنمية في  المطلب الثاني:     

 مصادر تمويلها.
 ي, أهميتها, أهدافها:اإلسالم االقتصادالمطلب األول: مفهوم التنمية الشاملة في      
إنَّ التنميـَة بمفهوِمها اإلسالمُي هي عمليـة  إنسـانية  شـاملة  تمتـدُّ ُعُمقـًا لتشـمل دراسـة      

ة االجتماعية و االقتصاديجميـع الظواهـر والمشـكالت التي تطـرُأ على جواـنب الحياة 
الحضاري, وهي تهـدف الى  والسياسية, والتي تعتـرض مسـيرة اإلنسـان ودوره في البنـاء

تنمية الفـرد وتقدمه في المجاليـن المـادي والروحي, فهي ليسـت مجـرد إشباع الحاجات 
نَّما هي فعـُل مواجهـة  وتحــدِّ وتصـدِّ, وهي فعـُل توكيـد   األساسية والمعنوية بالمطلق, وا 

توكيـد من صراع  ومنافسـة  للـذاِت اإلنسـانيِة في مقاِبـل اآلخـرين, بما يتـرتب على هذا ال
 .1ومواجهـة  للتبعيـِة الخارجيـِة على ُكـلِّ الُمسـتوياتِ 

اإلسالمي من خالل  االقتصاديتناول هذا المطلب بيان مفهوم التنمية الشاملة في      
 تعريفها أواًل, ثُمَّ بيان أهميتها وأهدافها.

 تعريف التنمية الشاملة:     
 .2, ُيـقاُل نمـا المـال ُنُموًا أي زاد وَكـثُــرادةـمىٌبمعنىٌالزيـمنٌنٌتقٌ ـمش التنمية  لغًة:     
لقد تناول الفقهاُء والمفكـرون المسـلمون موضوع التنمية  التنمية الشاملة اصطالحًا:     

ـَة قديمًا في دراساتهم تحَت عنـواِن الِعـمـارِة )عمـارُة األرِض وعمـارُة البـالِد( التي تعني التنمي
ــاِمِل الذي يهتــمُّ بجميـِع المجـاالِت  والصحيِة  االجتماعيةو  ةاالقتصاديبمفهوِمها الشَّ

والتعليميِة والســياســيِة, وتحقـيـِق التقــدُّم فيها من ِخالِل تحقــيِق مســتوى الكفايـِة لُكـلِّ فـرد  في 
ـماَن ا لِصحي والتعليمي, والتطـوَر العلمي المجتمِع, والذي يشـمُل التأمـيَن الغـذائِي والضَّ

والثقـافي, والُمشـاركِة مـع الدولـِة في ُصنِع القـراراِت, كل ذلك على أساِس التقوى واالستقامِة 
. ويمكن استنباُط هذا المفهوِم للتنميِة من خالِل كتاِب سـيِدنا علي بن 3مع إعماِل اِلفكرِ 
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ـص فيه وظـا أبي طالب  ـته الذي لخَّ ئف الدولـة األربعـة والتي منها تحقـيق التنـمية لوالَّ
, وهو نفـُس المفهوِم الذي ذكرُه ابو 1الشـاملة من خالل عمـارة البـِالِد في جميِع جوِانبها

 , وابن خلـدون في مقدِّمِتِه, والمـاوردي وآخـرون.2يوسـف )رحمه اهلل( في كتاِبِه الخـراج
التنميـِة الشـــاملِة بأنَّها: ِعمـارُة البـالِد على أسـاس  مـن وبناًء على ذلك ُيمكـُن تعـريف      

التـقـوى والتخـطيِط, والتي تهــِدُف الى إحــداِث تغـيـرات  شــاملة  في حيــاِة الفــرِد والجمـاعـِة 
يةـِ والصح ةاالجتماعيو  ةاالقتصاديوالمجتمـع بمـا يحقِّــُق التـقـدَُّم في جميـِع جوانـِب الحيـاِة 

 3والثقافيـِة والســياســيِة.
إنَّ لفـَظ الِعـمارِة هنا يحمـُل في مضمـونِه مفهوَم التنميـِة بجميِع جوانبِه والنهـوَض      

بالمجتمـِع في مختلِف مجـاالِت الحيـاِة, وهو جوهــُر ما تسـعى اليها نظـريـاُت التنميِة 
, ةاالقتصاديأكـثـُر شــمولية  من مفهــوِم التنميـِة  الحديثـِة, فمفهوُم الِعـمارِة هنا ةاالقتصادي

 .4وهي مرحلـة  تهــِدُف الى تحقـيِق هـدف  أسـمى وهــو العبـودـيُة هللِ 
كما ُعرِّفت التنمية بأنَّها: عمليـُة تطويـر  شــاملة  وُمســتم رة  في جميـِع مجــاالِت الحيــاِة,       

 . 5نســاِن وتحقــيِق اســتقرارِه والوفــاء باحـتياجـاتـِهِ تحـاوُل االرتقــاَء بوضـِع اإل
 أهمية التنمية الشاملة:     
يحرُص اإلسالُم على التنميِة بمفهوِمها الشامِل وتعميِر الِبالِد, فقد حضَّ القرآُن      

ا, إذ قال تعالى: اإلنساَن على العمـِل واالنتشــاِر في األرِض والسَّــعي فيها والتنُعــم بخيــراتـِه
اَلةُ  ُقِضَيتِ  " َفِإَذا َرأضِ  ِفي َفانَتشـِـُروا الصَّ ـلِ  ِمن َوابأَتغــُوا األأ  , وقال أيضًا: " َوَلَقدأ 6اللَِّه " َفضأ

                                                 
, 2004, 4ينظر: الشريف الرضي: نهج البالغة, تحقيق: صبحي الصالح, دار كتاب, القاهرة, ط 1

 .427,ص
 .111م, ص1979لبنان,-هـ(, , دار المعرفة, بيروت182ينظر: ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم) 2
 -إلسالمية ة,  ماجستير, الجامعة ااالقتصاديينظر: مصعب عبدالهادي: دور أموال الزكاة في التنمية  3

 .40-39م,ص2015غزة, 
 .250ينظر: د. سعيد سعد: مصدر سابق, ص 4
ينظر: د. عبداهلل الناصر حلمي: مفهوم التنمية الشاملة  5

, ود. عبدالكريم بكار: مدخل almrsal.com|post|412913|elnaser wordpress.comوأهدافها,
 .24, ص1999, 1الى التنمية المتكاملة, دار القلم, دمشق,ط

 .10سورة الجمعة, آية: 6
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َرأضِ  ِفي َمكَّنَّاُكمأ  َض  َلُكـمُ  َجَعلَ  الَِّذي , وقال: " ُهوَ 1َمَعاِيـَش " ِفيَها َلُكمأ  َوَجَعلأَنا األأ َرأ  والً َذلُ  األأ
شـُوا ِقـِه" ِمن َوُكُلوا َمَناِكِبَهـا ِفي َفامأ زأ قال: )ان قامـت السَّـاعُة  . وقد ثبت أنَّ الرسـول 2رِّ

 على حثَّ  . كما3وبيـد أحدكـم فسـيلة, فان اسـتطاع االَّ تقـوم حتى يغرســها فليفعل(
مَـ  في قوله: )َمنأ  االقتصادي الحافـز خالل من األرضِ  ِعـمارة ًضا رَ َأعأ َفُهَو  أِلََحد   َليأَستأ  َأرأ
. ومن هنا حظيت التنميُة باهتماِم كثير  من المفكريَن والفقهاِء الذين ذهبوا الى 4أحّق(

دًة تتمـثَُّل باإلنتــاِج فحسب, وانَّما هي عمليـة   االعتقاِد انَّ التنميَة ليســت عمليـًة ماديـًة مجـرَّ
ـا يــُدلُّ على انســانية  تهــِدُف الى تنميِة ا إلنســاِن وتقدُِّمِه في المجـالـين المــادي والــروحي ممَّ

رِت النُّصوُص الشـرعيِة هذه الحقــيقِة والتي منها قوله تعالى:" ُهوَ   َأنَشَأُكم أهميتهـا, وقد قــرَّ
َرأضِ  مِّنَ  َمـَرُكمأ  األأ ــارها, وأ 5ِفيَها" َواســأَتعأ مــرُكـم بعمـارِتـها ِممَّا يـُدلُّ أي جعلـكم سـُـكاِنها وُعمَّ

على ُوجـوِب القيــاِم بالتنميـِة, ألنَّ السِّــين والتَـّـاء هنا للطـلـِب, والطلـُب المطلـِق مـن اهلِل 
. ممَّا 6تعالى يكـوُن على ســبيِل الوجــوِب, فيكوُن معنى اآليـِة طلـُب ِعـمارِة األرِض ُوجـوبــاً 

 ـيِق التـنميـِة.يضـمُن القيـاَم لتحق
وتكمُن أهميُة التنميـِة في كوِنها ُتعـدُّ أهــُم األدواِت التي تســاِعـُد الدولـَة على االســتقالِل      

والسـياسـيِة والعســكريِة )وِبُكلِّ  ةاالقتصاديوالسـياسـي والتخــلُّص من التبـعـيِة  االقتصادي
الذي يمّكــُِنها من التخـلُّـِص من ُكــلِّ هذِه  االقتصادياشــكاِلها( نتيجـَة تحقــيِق التقدُـِّم 

 .7التَـِّبعــاِت المختلفـةِ 

                                                 
 .10سورة األعراف, آية: 1
 .15سورة الملك, آية: 2
(, تحقيق: شعيب األرنؤوط, مؤسسة  12981, حديث) احمد بن حنبل: المسند, مسند أنس بن مالك 3

 .20/296م ,2001, 1الرسالة, ,ط
ضا مواتا, محمد بن اسماعيل البخاري: الجامع الصحيح, كتاب المزارعة, باب من احيا ار  4

 .3/106هـ, 1422, 1(, دار طوق النجاة, ط2238حديث)
 .61سورة هود, آية: 5
 .9/56م, 2006بيروت, -ينظر: محمد بن احمد القرطبي: الجامع ألحكام القرآن, دار الكتاب العربي 6
 م,2015ة, دكتوراه, جامعة الجزائر,االقتصاديينظر: خالد عيادة: انعكاسات الفساد على التنمية  7
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من جهة ُأخرى تعمُل التنميـُة على تحســيِن ُمســتوى معيشـِة أفـراِد المجتمِع من خالِل      
والتعليميِّ  زيـادِة دخوِلِهـم وتوفـيِر فُـرِص العـمِل لهم وبما ينِعكُس على المستوى الصِّحيِّ 

بين أبنـاِء المجتمِع,  ةاالجتماعيو  ةاالقتصاديلهم, زيادًة على تقليِل الفجــوِة  االجتماعيو 
ممِّا سيؤدِّي الى اســتقرارِه اجتماعيـًا وسـياسـيـًا, كما تعمُل على تحسـيِن النـاِتِج المحلِّي 

 .1الشاِملِ  االقتصاديوتحقـيِق التطويِر 
 اإلسالمي: االقتصادي أهداف التنمية ف     
 ةاالقتصاديتتعـدَُّد أهـداُف التنميِة بمفهوِمها اإلسالمي الواِســِع لتشــمَل جميـَع األهــداِف      

والسـياسـيِة, وُتغطي جواـنَب الحيـاِة كافًة, ويمكن ذكر أهم تلك األهداف وكما  االجتماعيةو 
 يأتي:
: قتصاداالة  للتنميِة في االقتصادياألهـداف         اإلسـالميِّ
 :2الى تحقيق ما يأتي االقتصاديتهدُف التنميُة في المجـال      

 رفــُع المســتوى اإلنتـاجيِّ لألفــراِد ِممَّا يزيد من الدخـِل الذي سيحـقُِّق لهم الحيـاَة الكـريمَة.  -1
ئيسـيِة على ُمستوى رفـع  من مسـتوى األهـميِة النسـبيِة التي تحظى بهـا جميـُع القطاعـاِت الر  -2

. االقتصاد  الوطنـيِّ
 وزيادتـِهـا في جميــِع المشــاريِع التـنمـويــِة. االستثمارتشــجيــُع  -3
 .االقتصادمعالجــُة التَـّضُخـِم والكســاِد اللـذين قـد ُيصيبـا  -4

:  االقتصادللتنميِة في  االجتماعيةاألهــداف         اإلســالميِّ
 :3األهـداف في ما يأتيوتتمثَُّل تلك      

                                                 
 .47-46ينظر: المصدر نفسه, ص 1
, و د. ابراهيم العيسوي: التنمية في عالم متغير, 247ينظر: د. سعيد سعد: مصدر سابق, ص 2

, و ايمان الحياري: مفهوم التنمية الشاملة , 21م, ص2001, 2الشروق, القاهرة,ط
https://mawdoo3.com. 

, ود. https://www.almrsal.com/post/412913, ينظر: هاجر: مفهوم التنمية الشاملة واهدافها 3
, د. عبداللطيف 91, و د. ابراهيم العسل: مصدر سابق, ص247سعيد سعد: مصدر سابق, ص

, 1بيروت,ط -ة, مكتبة حسن العصريةاالقتصاديمصطيفى و عبدالرحمن سانية: دراسات في التنمية 
 .26م, ص2014
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 تحقــيُق الحـياِة الكريـمِة والعـيِش برفاهيـة  لألفـراِد, من خالِل معالجـِة الفقـِر والبطالـِة.  -1
 تركـيُز االهتمـاِم على جميـِع طبقـاِت المجتمـِع دون اسـتثناء , وتحقيـُق العـدالـِة. -2
 لمجتـمـِع. تقـليـُل التَـّفــاُوِت الطَّـبقـيِّ بـيـن أفــراِد ا -3
 ســيادُة روِح التعــاُوِن والتمـاُســِك بين أفــراِد المجتمـِع جميعــًا. -4
 التركـيـُز على تنمـيـِة األيــدي العامـلِة من العنـصِر البشــري وزيـادِة قـُُدراتـِها ومهاراتـِها.  -5
 وِف الشَّباِب عن الزواِج. اأُلَسِريِّ بالَحدِّ من ظاهرِة الطَّالِق والعنوسِة وعز  االستقرارتحقيُق  -6

: االقتصاداألهـداف  السـياسـيِة واألمنيِة للتنميـِة في        اإلسـالميِّ
حيث تهــدُف التنميُة أيضـًا الى تحـقـيِق األهــداِف السـياسـيِة واألمـنـيِة والتي من      
 :1أهمهـا

 ولـة وافــراِدها.تعــزيـُز التَـّعــاُوِن وترســيُخ التَـّكاُمـِل بـين الـد -1
 السِّـياسـيِّ والّسـِـلِم الُمـجتمـعي. االستقرارتـحقــيُق  -2
الُمـحافظـُة على كـياِن الدولـة, , والِحـفاِظ على استقالليِتها, وزيادُة قوِتها في الدفاِع القومي  -3

 واألمِن الخارجي لتتمكَن من مواجهِة كافِة التَّـحـديـاِت الداخليِة والخارجـيِة.
ِد على الـدولـِة من خالِل معالجِة أســبابها.منـ -4  ـُع أســـباِب قيـاِم الثَـّـوراِت والتَـّـمرُّ
 تحقــيُق الــذَّاِت اإلنسـانيِة من أجــِل تعبئـــتها في عمـليـاِت اعــمـاِر األرِض وبنـائــِِه.  -5

ِئِل اإلسالمي, شروط  ووسا االقتصادالمطلب الثاني: خصائص  التنميِة في      
 تحقيقها, ومصاِدر  تمويلها:

اإلسالمي, وشـروَط تحقيِقها  االقتصاديتناول هذا المطلُب أهـَم خصاِئِص التنميـِة في       
 ووسائـلها, ومصادَر تمويلها وكما يلي:

 اإلسـالمي: االقتصادخصائص  التنميِة في      
دة  يمكـن تناوِل أهمها في ما اإلسالمي بخصاِئَص متعدِّ  االقتصادتتميُز التنميُة في      
 يأتي:

الشُّـُموِليـة: حيث تشــمُل التنميُة جميـَع الميـاديِن الرئيسـيِة المختلفِة والمتمثـلِة بالجـوانِب  -1
والثقافيِة والتعليميِة والصحيِة والسـياسـيِة, وكذلك المياديَن الفرعيِة  ةاالجتماعيو  ةاالقتصادي

                                                 
 .33, وعبداللطيف مصطيفى: مصدر سابق, ص93-91ينظر: د. ابراهيم العسل: مصدر سابق, ص 1
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والتنميـِة الزراعيـِة, والتنميِة التكـنولوجيـِة, ِممَّا يقـتضي تحقـيَق جميـِع مثَل التنميِة الصناعيـِة, 
االحتياجـاِت البشـريِة ِمن َمأكــل  وملبـس  ومسـكن  ونقل  وتعليم  وعالج  وترفيـه  وحـِق العمِل 

حقيِق وحريَة التعبِير والمشـاركِة في القـراراِت اضافًة الى ُشـموِلها للنواحي الروحيـِة لت
 .1المصلحـِة للفـرِد والمجتـمِع في آن  واحـد  

اإلسالميِّ هو اإلنسـاُن, وهو  االقتصاداإلنسـاُن هو ِمحــوُر التنـميِة: أنَّ ِمحـوَر التنميِة في  -2
أهــُم عنـصر  من عنـاِصِر التنميـِة, بل انَُّه هو غـايُة التـنميِة ووسـيلِتها في نفـِس الوقِت, 

ارادَة العمـِل والتغييِر وتسخيَر اأُلموِر الماديِة, وبدونِه ال قيمَة لرأِس الماِل.  وذلك المتـالكهِ 
مًا  رًا وُمكـرَّ ومن هنا فإنَّ أفضـَل الطُّـرِق لتحقـيِق التنميِة هـو االهتمـاُم باإلنسـاِن ليكوَن ُمحـرَّ

ـُر الدنيـا ويبنيـها بالعمـِل الصالِح, فيسـتحقَّ ان يكوَن خل . فاإلنساُن 2يفـَة اهلِل في األرضِ ُيعمِّ
لُه حـقُّ الحيـاِة والتمـتُِّع وتحقـيِق الـذَّاِت ألنَّ مقصوَد الشَّـرِع من الخلـِق هو ان يحِفـَظ عليهم 

 .3ديَنـُهم ونفَسـُهم وعقـَلُهم ونسـَلُهم ومالـَُهم
دائمة  وُمسـتِمرَّة  حتى قيـاِم  اإلسالميِّ فريضة  دينيـة   االقتصادُوجـوُب التنميـِة: فالتنميـُة في  -3

 .4السَّــاعِة, وهي شــاملة  لجميـِع ابنــاِء المجتمـِع دوَن تميـيز  بينـُهم
اإلسالميُّ ُيوِلي اِلقيـَـم واألخالَق عنايًة كبيرًة وهو  االقتصادقياُمها على الِقَيـِم واألخـالِق: ف -4

ــارِة ُيـمارُس عمليـَة التنميـِة من ِخـالِل تحريمـِه  مـِة والضَّ لالســتثماِر في المجــاالِت الُمحـرَّ
ـروريِة, واكـتناِز األمـوالِ  ــلِع الضَّ  .5بالمجتمـِع, وتحـريـِم احتــكاَر السِّ

                                                 
طفى عبداللطيف و أ. بن سانية عبد , و د. مص72, 60سل: مصدر سابق, صينظر: د. ابراهيم الع 1

دولي األول حول االسالمي, الملتقى ال االقتصادالرحمن: انطالق التنمية بين النظريات الوضعية ومنهج 
 .22م, ص2001الجزائر, -اإلسالمي االقتصاد

نابلس, -ة, ماجستير, جامعة النجاحاالقتصاديينظر: ختام عارف حسن: دور الزكاة في التنمية  2
, ود. اسماعيل عبدالرحمن ود. حربي 23- 22, 16, و بن سانية: مصدر سابق, ص37م, ص2010

, و د. ابراهيم العسل: مصدر 269-268م, ص1,2004ل, طعريقات: مفاهيم ونظم اقتصادية, دار وائ
 .77سابق, ص

 .287هـ, ص1322, 1مصر, ط-ينظر: محمد بن محمد الغزالي: المستصفى, المطبعة االميرية 3
 .38ينظر: ختام عارف: مصدر سابق, ص 4
 ,3قاهرة, ط-اإلسالمي, وهبة االقتصادينظر: د. يوسف القرضاوي: دور القيم واألخالق في  5

 . 159م,2008
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الِح العـاِم لألفــراِد  -5 الِح العـاِم: فالغايُة التي تســعى لها التنميُة هي تحقـيُق الصَّ تحقيُق الصَّ
, انطالقـًا من كوِن اإلنســاِن خليفـُة اهلِل فـي األرضِ  والجماعـــاِت والدولـةِ   .1وبشـكل  ُمتــوازن 

 . 2ةاالجتماعيالعدالـُة: وتشــمُل العدالـة في جميـِع نواحي الحيـاِة, والتي من اهمِّها العـدالـُة  -6
مـيِة الشَّــاملِة في اإلسالميُّ يـُـوزُِّع المســؤوليَة في تحقــيِق التن االقتصادتوزيُع المســؤولية: ف -7

 .3المجتمـِع على الـدولـِة واألفــرادِ 
التَـّوازُن: تَـتَّصُف التنميُة اإلسالميُة بالتَّواُزِن في جميِع ُمتطلَّباِتها, فاإلسالُم ال َيقَبُل االنفراَد  -8

أو أن أو الصحيِة أو الثقـافيِة,  ةاالجتماعيأكثَر من القضايـا  ةاالقتصاديبتنميِة النَّـواحي 
تسـتأِثَر الصناعـُة بالتنميِة دون بـقيِة القطاعـاِت اأُلخـرى, أو االهتماُم بزيـادِة اإلنتـاِج مع 
ُسوِء التوزيِع الذي يؤدِّي الى التَّفاُوِت الطَّبقيِّ وزيادِة الفجوة بينها, أو التركيُز على المباني 

ألساسيِة, او االهتماُم بتنميِة الُمُدِن دوَن والمنشـآت مع إهمـاِل المرافـِق العامِة والتجهـيزاِت ا
 .4القُــرى, بل الُبــدَّ من التَـّـوازِن في جميــِع متطلـبـاِت التنـمية وفي جميـِع القـطاعـات

اإلسالمي وِمثاِليَُّتها في نفِس الوقِت  االقتصادالواقعيـُة والمثاليـُة: تتَّضُح واقعيـُة التنميِة في  -9
اإلسالميُّ ُمشِكلـَة الفقــِر والبطالـِة والِحرمـاِن والتَـّفـاُوِت  االقتصادُيعالـُج بها بالكيفـيِة التي 

اإلسالميُّ من معالجـِة ذلك من ِخالِل فـرِض الزكاِة  االقتصاد. فقد اسـتطاَع 5الطَّـبقيِّ 
ٌفيوال ٌبوصِفها حّقـًا ثابتـًا ومعلومًا في أمواِل األغنيـاِء وذلك لقوِلِه تعالى: "  لِهٌٌِذيَن ْمٌـأَْمَوَٰ

ْعل ٌـحٌَ ٌم   .  6للسـآئل َوالَمحــُروم" ومٌ ـقٌّ
كما عالَج الُفروقـاِت الطبقيِة بالُمسـاواِة بين األفــراِد وعـدِم تفضيِل أحِدهما على اآلخـِر      

 مهما كانت مكانتُـُه إالَّ بالتقــوى, ومعاملـِة النـاِس سـواسـيًة كأسـناِن الِمشــط.

                                                 
 .38ينظر: ختام عارف: مصدر سابق, ص 1
 .74, و د. ابراهيم العسل: مصدر سابق, ص23ينظر: أ. بن سانية عبد الرحمن: مصدر سابق, ص 2
 .35, ختام عارف: مصدر سابق, ص75ينظر: د. ابراهيم العسل: مصدر سابق, ص 3
 .22: مصدر سابق, ص, و أ. بن سانية73ينظر: د. ابراهيم العسل: مصدر سابق, ص 4
 .73ينظر: د. ابراهيم العسل: مصدر سابق, ص 5
 .25-24سورة المعارج, آية:  6
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اإلسالمي أيضًا  االقتصادعتمـاُد نظـاِم األولويـاِت: فمن خصاِئـِص التنميِة في ا-10
اعتمـاُد مبـدأ األولـوياِت في اســتخداِم المــاِل لتمـويِل التنميـِة, ســواًء على ُمســتوى األفـراِد أو 

ـكل  ُمتــواِزن  لتلـبيِة على ُمسـتوى الدولـِة. فعلى ُمســتوى األفـراِد يجُب اسـتخداَم المـواِرِد بشـ
ـرورياِت ُثمَّ تأتي  احتياجاِتِهـم في الحيــاِة والتي ترتـب ِوفــَق نظـاِم األولـويـاِت التي تبــدُأ بالضَّ
بعدهـا الحاجـيـاُت وأخيـرًا التحسـيناُت. أما على ُمســتوى الدولـِة فيظهـُر نظاُم األولـوياِت في 

اغــِة ُخـطِط التنميـِة انطالقـًا من تحـديــِد أولـوياِت النـاِس في ُوجـوِب قيـاِم الـدولـِة بصي
 .1احتياجاتـِهـم, وُترتَـّب فيها أولويـاُت التنميــِة بحســِب ذلك

 الشُّـروط  الالزمة  لتحقـيِق التنميِة ووسـاِئِلها:     
ا عوامَل تحقيـِق والمفكرين مثل ابو يوُسَف وابن َخلدون وغيرهم العلماء بعُض  تناول     

التنميِة وشـروِطها ووساِئلها من خالِل نظرياتهم التنمويِة, مستنبطيَن ذلك من التطبيقاِت 
رضي اهلل عنهم والتي تضمَّنت ِفكـرًا تنمـويًا يفوُق الِفكـَر التنمويِّ  العمليِة للخلفاِء الراشـدين

 الحـديث.
مكنِة للقيـاِم بالتنميِة, فجعل من أهمِّها: لقد تناول ابن خلدون الشـروَط الالزمِة الم     

وجـوَد حكومـة  عادلـة  ذاَت سيادة  رشيدة , ووجوَد قوانيَن مرعية  ومطبَّقة  على الجميِع إلقراِر 
األمِن والعدِل,  وتمنـَع الظُّلـَم وتحفـَظ للمواطنـيَن حقوقهـم وتفسـُح المجال لتحقـيِق آمالهـم, 

ن: "اذا كان المـلك رفـيقــًا, انبســطت آمـال الرعايــا وانـتشـطوا وفي ذلك يقـول ابن خلدو 
. ثُمَّ بيَّن أنَّ العـُـدواَن الواقـَِع على النَّـاِس في أمـواِلِهــم وحياِتهـِـم واسـتقراِرِهم 2للعمــران واســبابه"

يديهـِم عن السَّــعي ذاهـب  بآمالهـم في تحقـيِقها واكتسـاِبها, ِمَما ســيؤدِّي الى انقبـاِض أ
 .3والمكاِســب, فتتكـدَـُّس األسـواُق وتخـرُب المـدُن وتختـلُّ الـدُّولـُة باخـتالِلـهِ 

من جهة  ُأخرى ُيعـدُّ العامُل السـياسـيُّ عاِماًل قويـًا وشـرطًا ضروريـًا لتحقـيِق التنميِة,      
ؤدِّي حتمـًا الى امتـناِع أصحـاِب رؤوِس السِّـياِسي, سيـ االستقرارذلك ألن عــدَم تحقـيـِق 

األمـواِل من اسـتثماِر أمواِلهـم, ِممَّا ُيَشـكُِّل عائقًا كبيرًا أماَم التنميِة السيما التنميِة 
                                                 

 .20-19ينظر: أ. بن سانية عبد الرحمن: مصدر سابق, ص 1
 .256بيروت, ص -عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة, دار احياء التراث 2
, والشريف 111صدر سابق, ص. وينظر: ابو يوسف: م256ينظر: ابن خلدون: مصدر سابق, ص 3

 .425محمد الرضي:  مصدر سابق, ص
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, ولذلك ُكلَّما كاَن البلُد أكثَر اسـتقرارًا وأمانـًا, كان تكويُن رأِس الماِل أكـبر, ةاالقتصادي
والماليـِة وبرامُج التنميِة يتطلَُّب نجاُحها ضرورَة توافُـِر عناصَر  فالقـراراُت االسـتثماريةِ 

. ويمكن اسـتـنباَط هذه الشُّـروِط من خالل ما رسـمه سيدنا علي بن ابي طالب 1االستقرار
 تي لوالتـِِه من منهـج  بيَُّن لهـم فيها ُشــروَط محدَـّدة  لتحقيِق عواِمِل التَّنميِة عند تنفيــِذها وال

من أهمِّها إقـراُر األمـِن واسـتقرُار النِّـظاِم اللـذان سيؤدِّيـان بدورهمـا الى توفيِر التَّماُسـِك 
وتحقيِق الُمشــاركِة الشــعبيِة والقيـاِم بالنَّـشــاطات في جميِع القطَّاعـاِت والتي  االجتماعي

 .2تكـوُن نتيجـَة إقـراِر األمــِن واســتقراِر النِّــظام
ومن ناحية  ُأخـرى تحــّدث ابن خلـدون أيضًا عن ضرورِة قيـــاِم الُمـُدِن وع مـراِنهـا      

بوصِفـها من أهــِم ُشـروِط تحقـيق النَّـهضِة والتَـّقـُدم والعـًـمران, وضرورِة تعـاوِن األفــراِد جميعــًا 
ي الى زيـادِة اإلنتــاِج, فيكــُثر الُعـمـران في األعمـاِل والِقيــاِم بمختلِف النَّشــاطاِت التي تــؤدِّ 

 . 3وتتحقَّــُق التنمـيُة في البـالدِ 
 :4أمَّا عن وسـائِل تحقيِق التنـمية فيمكُن تناُوِل أهـم تلك الوسائل كما يأتي     

مجتمـِع من ممارســُة الـدولـِة لدورهـا في تحقـيِق التنميِة الشـاملِة لجميـِع جوانـِب حيـاِة افــراِد ال -1
ِخالِل وضِع الُخـطـِط الالِزمـِة ُمســبقًا لتحقــيِق التنميِة, وازالـِة العقبــاِت من أماِم نشــاِط 

 األفـــراِد وتمهــيـِد الطـريِق لهم لينُشــطوا في تحقـيـِق الُعـمـراِن.
 بلـوِغ التنمـيِة.والمشـاركِة الشـعبيِة لتحقيـِق الِعمــارِة و  االجتماعيتحقيـُق التماُسـِك  -2
قيـاُم األفــراِد باألعمـاِل الالزمـِة في مختـلِف القطاعـاِت الزراعيـِة والصناعيـِة والتجاريـِة  -3

 وغيرها, والقياُم بُكـلِّ ما يلـِزُم لتحقـيِق الُعمـراِن.
 توفــيـُر التمـويِل الالِزِم للقـيـاِم بالتنــمية. -4
لك ألنَّ تحقــيَق التنمـيِة الشـاملِة يِتّم باالعتمـاِد على االكـفاِء تنمـيُة المــواِرِد البشــريِة, وذ -5

والخبـراِء القائـميَن على تنميِة البـِالِد, ويمكُن تحقيـُق ذلك من خالِل تعـديِل الهيـاكِل 
                                                 

 .63ينظر: خالد عيادة: مصدر سابق, ص 1
 .425ينظر: الشريف محمد الرضي: مصدر سابق, ص 2
 .325ينظر: ابن خلدون: مصدر سابق, ص 3
, 425, والشريف محمد الرضي: مصدر سابق, ص111, 5, 3ينظر: ابو يوسف: مصدر سابق, ص 4

 .99-91هيم   العسل: مصدر سابق, صود. ابرا
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ـــاِمِل للمتعــلـم, والتركـيِز على تعـزيـِز التعـليِم  اإللـزامي, التعليمـيِة الهادفــِة الى النـمـِو الشَّ
وتطـويِر التعليِم المهني, ورفِع نوعيِة التعليِم العالي وتوسعِتِه في جميِع المجاالت. ذلك أنَّ 

اإلسالمي بالعلـِم والمعـرفِة, واللََّذيِن يؤكِّـُد اإلسـالُم  االقتصادالتنميَة ونشـاطاتها تتحدَُّد في 
ِن باإلنسـاِن الى معرفةـِ أســراِر الكـوِن, على ضرورتهما كثيرًا في عمـارِة األرِض, فهما يدفعـا

وهما السـبيالِن األكـثُر فاعليـًة لالسـتفادِة من تســخيِر الكـوِن بما فيها من خــيرات  لســعادِة 
اإلنســاِن. ومن هنا فإنَّ تأكيَد اإلسـالِم على العلـِم والمعرفـِة له أبعـاد  اقتصاديـة  واجتماعيـُة 

ِعـلُم هنا يمثِـُّل قـوًة معمِّرًة لإلنسـاِن وللكـون, وهي قـوة  ُحـرَّة  مكرمـة  فاعلـة  وانسـانية , فال
ومكفولةـ  اجتماعيـًا بنظـام  مـركـب  من األخـالِق والحقـوِق والمعـامـالتِ 

1. 
مـِل االهتمـاُم بالتـقدُِّم العلـمي والتكـنولوجي وتقـويـِة القـدرِة على اإلبـداِع الذاتي والمتكا -6

 .2واسـتيعاِب التكنـولوجـيا الحديثـة
 اإلسالمي: االقتصادمصادر تمويل التنمية في      
إنَّ أهَم عقبة  تقُف أماَم التنميِة في أيِّ دولـة  تعاني من التخـلُِّف التنـموي هو افتقـارها      

تمـويِل التنميـِة فيها, الى المـوارِد الماليـِة الالزمـة لتكـويِن رؤوِس األمــواِل الالزمـِة ل
اإلسالمي تضمَّـن ما يوفـُر التمـويَل الالِزِم لتحقـيِق التنميـِة, حيث تعتمـُد التنميـُة  االقتصادو 

 اإلسالمي في تمويلها على نوعين من المصادر المالية هما:  االقتصادفي 
ُر بصفـة  منتـظمة   -1 غالبـًا تكـوُن سـنًة, وتتـمثُل المصادُر الدوريـُة: وهي اإليـراداُت التي تتـكرَّ

 .3الزكاة, الخراج, الجزية, العشور, ايرادات الدولة من ممتلكاتها العامة( : (في
المصادُر غـيُر الدوريـِة: وهي اإليـراداُت التي ال تتكـرُر بصورة  منتظمة  ومتكـررة , وهي  -2

كاز, التركـات التي غيُر متوقعـة  وال يمكـُن تحديـدها سـلفـًا, والتي تتمثَـُّل في : ) الوقـف, الرِّ

                                                 
-العربي اإلسالمي, مطبعة الجمهور االقتصاديينظر: د. جاسم مجمد شهاب: دراسات في الفكر  1

 .37م, ص1990موصل,
, 2005, 6بيروت, ط-اإلسالمي, النفائس, االقتصادينظر: د. محمد رواس قلعة جي: مباحث في  2

 .164ص
م, 2008, 1ظام المالي اإلسالمي, مطبعة اإلمام األعظم, طينظر: د. صبحي فندي الكبيسي: الن 3

 .12ص
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ال وارث لها, الُقروض, ُمدَّخـرات القـطاِع العائـلي وقطاع األعمـال المتمـثِّل بأربـاِح 
 .1المشـروعاِت العامـة من مؤسَّـسـات  تجاريـة  كبيرة , ومشـاريَع صناعيـة  تابعـة  للـدولـِة(

مكانيِة رسـِم ُخـطة  لتمويل التنمية, وذلك إل وتعدُّ المصادر الدورية أهم المصادر        
 .2الوارداِت المتوقعِة تحصيُلها في نفِس العـامِوفـَق 

 المبحث الثاني                                 
 أثر الزكاة في تحقيق التنمية الشاملة                     

لتي فرضها اهلُل على عبــادِه, وجعلهـا أحــَد ُتعـدُّ الزكاُة واحــدًة من الفـروِض الماليــِة ا     
أركاِن اإلسـالِم األســاســيِة, وهي قرينـُة الصالِة في كـثير من اآليـات, منها قوله تعالى: " 

كاة" الَة وآتـوا الزَّ , وهي مطهـرة  للمـال من الدنـس وحصانـة  له من اآلفـات, 3واقيموا الصَّ
َواِلِهـمأ  ِمنأ  ل تعالى: "ُخذأ وتحقيق العبودية هلل تعالى, قا  .4ِبَهـا" َوُتَزكِّيِهـم ُتَطهِّـُرُهمأ  َصَدَقـةً  َأمأ

لقد ُشرِّعِت الزكاُة لتحقيِق ِحـكــَم ومقـاِصـَد عظيمـة  ومتعــدِّدة , وانجــاز أهــداف  واغــراض       
 ةاالقتصادييـاِة نبـيلة  متـنـوعة , ومعالجـة ألوضـاع  مختلفـة  في جميـع  جوانـِب الح

 والسـياسـيِة. ةاالجتماعيو 
التي تمتـاُز بطبيعـة   ةاالقتصاديفالزكاُة زيادًة على كوِنها عبـادة, هي احـدى األدواِت      

اإلسـالميِّ الُكليِّ لتحقـيِق مبدَأ ِعـمارَة األرِض من  االقتصادخاصـة , تعمـُل ضمـَن منظومـِة 
النشـاِط الُكلي للمجتمـِع, بما يحقِّــُق توفـيَر السَّـعادِة الحقيـقيِة  خـالِل وظاِئـَف تؤّثــِر على

ــاِملِة, 5والرفاهيـِة الدائمـِة لجميـِع أفـرادهِ  , فالزكاُة لها دوُرهـا الهــاِم في تمويـِل التنميـِة الشَّ
, وُتســاِهـُم مســـاهمة فعَّـالة في تحقـيقـها, إذ توفِّـُر مـوارَد ماليـة  ضخ مـة  ومتجـدِّدة  في ُكـلِّ عـام 

وهي تتـمتَّع بسـعِة وعاِئـها وتجـدُِّد فرضيَّتـها مع بدايـة ُكـل حـول  ِهجـري, وتتمـيز بتفـاوِت 
نصاِبهـا وانخـفاِض نفقاِتـها, وُيضـاف الى ذلك ُكلِّه ِصبغـَتها اإليمانيـِة التي تدفـُع األفـراَد الى 

                                                 
 .55-54ينظر: خالد عيادة: مصدر سابق, ص 1
 .12ينظر: د. صبحي الكبيسي: مصدر سابق, ص 2
 .110سورة البقرة, آية:  3
 .110سورة التوبة, آية:  4
 .25م,ص2013غزة, -الميةينظر: تيماء عمر اسماعيل: تنمية أموال الزكاة, ماجستير, الجامعة اإلس 5
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, وإلثبـاِت ذلك جـاء هذا 1املًة غـير منقوصـة  لتحقيـِق العبوديـِة هللاإلسـراِع على إخـراِجها ك
المبحُث ليبين أثَر الزكاِة ودوَرها الكبيِر في تحقيِق التنميِة الشَّاِملِة وذلك في مطالب ثالثة 

 هي:
 .االقتصاديالمطلب األول: أثُر الزكاِة في الجانِب      
 .االجتماعيالجانِب  المطلب الثاني: أثُر الزكاِة في     
 المطلب الثالث: أثُر الزكاِة في الجانِب السياسي واألمني.      

 :  االقتصاديالمطلب األول: أثر  الزكاِة في الجانِب 
ُتعـدُّ الزكاُة مـوردًا اقتصادـيًا هامـًا يعمل على حـلِّ كثير من المشـكالت واألزمـات      

ـة في المجتمـع من ِخـالل إعــادة توزيـع االقتصاديالـدورِة ـة, وُتسـاهم في تحريـِك االقتصادي
. كما ُتعــدُّ الزكـاة احـدى أدوات السـياسـة المالـية المسـاهمة في تحقـيق 2الثــروات بين األـفراد

من خالل معـالجتها للتضخم والكسـاد, وكذلك في تحفـــيز الميـــدان  االقتصادياإلسـتقرار 
الل دفعهـا لألمـواِل والثَـّـرواِت المعطلـِة نحــو اإلســتثمار في ُأصـول  إنتـاجيـة  التنـمـوي من ِخـ

تحتفـُظ بالقيمـِة الحقيــقيِة لــرأِس المـاِل في صـورِة قـــوة  ِشــرائية  حقيـقـية , والُمسـاهمـِة في 
أـثير الزكاة في . ويمكن بيان ت3من خالل مشــاركتها في اإلنـتـاج االقتصاديالنَّـشــاط 
 من خالل ما يأتي: االقتصاديالجانب 

في المجتمـِع ان   ةاالقتصاديإنَّ من شـروِط التنميـِة دور  الزكاِة في إعــادِة توزيِع الثروة:  -1
ال تنحِصر الثــروُة في يــِد ِفـئـة  ُمعـينة  من المجتمـِع دوَن غيِرهـا, ألنَّها ستزيُد الغـنيَّ ِغـنًى 

فقــرًا فيخــتـلَّ المجتمـُع ويكــثُر فيِه الفقـُر والجهــُل واالضطـراُب والجريـمُة وغيُرهـا من  والفقــيرَ 
من خالِل  -الى جانِب أهداف  ُأخرى–مؤشِّـراِت التَّخلُـِّف, وهذا ما جاءت الزكاُة لتحقَِّقـُه 

كي ال يكون دولـًة بين األغنـياء َة في قولِه:" االقتصاديالتوجـيـِه القـرآنيِّ الذي وضَع القاِعـدَة 
, لذلك  ُتعـدُّ الزكاُة وســـيلًة  فعـالًة من  وســاِئِل إعـــادِة  التوزيـِع األســاســيِة للثــروِة   4منكم"

, لتـالفي ما قـد  االقتصاديفي النظاِم  اإلسالميِّ بين أفــراِد المجتمِع على أسـاس  عــادل 
                                                 

 .51-50ينظر: مصعب عبدالهادي: مصدر سابق, ص 1
 .5-2م, ص2013الجزائر, - االقتصادينظر: د. عمورة جمال: الزكاة ودورها في تحريك عجلة  2
 .8ينظر: المصدر نفسه, ص 3
 .7سورة الحشر, آية: 4
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, إذ ُتؤَخُذ من الغنيِّ بشـروِطها 1ـِع الوظـيـفيِّ للدخـوِل والثرواتِ يحصل من خلــل  في التـوزي
, ِممَّا ينتـُج 2:)تُـؤخــُذ ِمن أغنيــائهم وـتُــرد على فُـقــراِئِهم(  الُمحدَّدِة, وُتعطى للفـقيِر, لقولهِ 

. 3روِة عن طريِق الزكاةِ عنُه زيـادَة النفــِع الكليِّ للمجتمِع يزيـُد بإعــادِة توزيـِع الدخــِل والث
, تتكامُل آليتها  وبناًء على ذلك فأنَّ هذه الفعـاليـُة األخـيرُة  من أنِظمِة التوزيِع اإلسـالميِّ
عـبَر تطهـيِر الدُّخــوِل والثـرواِت,  وتهِدُف الى النـزوِع  نحو توزيـع  عـادل  تقلِّـُل من ِحـدَّة  

ـل  4المقـبولة التفـاوِت في التوزيـِع الى الحـدودِ  التي ذكـرها اهلُل  تعالى في قوله: " واهلل  فضَّ
زِق" كاِة 5بعضـُكم على بعـض  في الـرِّ كونها تمثِـُّل أداًة  –. ومن أجـل ضمـاِن اسـتمراريِة  الزَّ

 جعلها اهلُل  تعالى أحـََد األركـاِن التي يقـوُم عليها الديُن, حتى ال تُتـَرَك  -إلعـادِة التوزيـعِ 
أو األهـواِء الشـــخصيِة, وهي  بهـذا    ةاالجتماعيأو الظـــروِف    ةاالقتصاديللقـراراِت  

تتـمـيُز  باالســــتمراريِة  وعـدِم انقـطاِعها, ألنَّـها حـق   ثابـت   في المـاِل يجُب اخراُجـُه عند  
 .6ُتطهِّــَِرُهـم" اسـتيفاِء شـروِطِه , قال تعالى: "ُخــذ ِمـن أمـواِلـهم َصــدقـةً 

إنَّ إعـادَة توزيـِع الدخــِل عـبَر الزكاِة لصالِح دور  الزكاِة في زيادِة اإلسـِتهالِك واإلنتـاِج:    -2
الُفقـراِء الذين يرتفـُع لديهـم المـيُل الحـديُّ لالسـتهالِك عن غيِرِهم من األغنيـاِء, ينعِكـُس أثـُرُه 

إلسـتهالك, وبالتالي سينعِكُس على زيـادِة اإلنتـاِج الُكـلي  من على زيـادِة اإلنفـاِق الكلي و ا
خالِل المضـاعِف الذي ُيحـدُِّد اسـتجابـَة الناتـِِج القوميِّ للتغـييِر في اإلنفـاِق, إذ أنَّ زيـادَة 

الميــِل اإلنفـاِق التلقــائي يتــرتُب عليها زيـادُة الدخــِل القـومي بكميـة  مضاعفـة  تتــوقـُف على 
الحــدي لالسـتهالِك, فتـزيُد بزيـادتـِه وتـنخفُض بانخفـاِضِه, إذ انَّ ُكاًل من اإلســتهالِك 

لَّما زاَد اإلســتهالُك زاَد اإلســتثماُر حتى يِصـَل الى ُمسـتوى واالسـتثماِر يسـيراِن معًا, فكُ 

                                                 
-ة, مركز دراسات الوحدة العربيةياالقتصادينظر: د. احمد ابراهيم منصور: عدالة التوزيع والتنمية  1

 .176م, ص2007, 1بيروت,ط
 .2/505(, 1331البخاري: مصدر سابق, كتاب الزكاة, باب وجوب الزكاة, حديث ) 2
 .8ينظر: د. جمال عمورة: مصدر سابق, ص 3
 .176ينظر: د. احمد ابراهيم منصور: مصدر سابق, ص 4
 .71سورة النحل, آية:  5
 .110سورة التوبة, آية:  6
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, لذلك ُتعـدُّ الزكاُة أداًة فعالـًة لالنتقـاِل 1معـين  هو ذلك الُمسـتوى الذي ُتمثِّلُـُه العمالـُة الكاِملـةُ 
رأِس المـاِل باألمـواِل الى التشـغيِل واالسـتثماِر وتمويلـِه, حتى لو كانت نسـبُة العائـِد على 

متـدنيًة, وذلك للحفـاِظ على أصِل رؤوِس األمـواِل, ِممَّا يجعُلها تسـاِهـُم مسـاهمًة ايـجابيـًة في 
 .2زيـادِة اإلنتــاِج وتطويـرِه ورفــِع مسـتواُه, و زيـادَة اإلســتهالكِ 

برأِس الماِل  اإلحتفاظَ دور  الزكـاِة في التشــجيِع على اإلسـتثماِر وعدِم االكتناز: إنَّ  -3
مًا في  االقتصادواكتنازِه وتعطيلِه عن اإلسـتثماِر ُيَعـدُّ ُكلفـة في  اإلسالمي فوَق كوِنِه محـرَّ

ـنـُِزونَ  اإلسالِم لقوله تعالى: " َوالَِّذينَ  ـةَ  الذََّهــبَ  َيكأ  َفَبّشـِرأُهم اللَّهِ  سـَِبيلِ  ِفي ُينِفقُـوَنَها َوالَ  َوالأِفضَّ
, وتتمثَـُّل هذه الكلفـُة في الزكاِة التي تأُكـل رؤوَس األمــواِل ما دامــت عنَد حـدِّ 3ِليم  "أَ  ِبَعـَذاب  

بـِح المتـوقِع في حاِل اإلسـتثماِر, وخسـارُة معـدَّالِت  النصـاِب, يـُزاُد على ذلك خسـارُة الرِّ
ل رؤوُس األمـواِل النقــديِة التَّضخـِم السـائدِة في السـوِق, ولذلك فإنَّـه من الطبيعي أن تتحـوَّ 

ـَل هذه الخسـائر , كي ال تتحمَّ , وبالتالي تشـغيلها واسـتثمارها 4الى اإلســتثماِر بشـكل  مباِشـر 
بما ينفــُع المجتمع. وبذلك يســتطيُع المسـلُم من  االقتصادلتقـوَم بدورهـا في تحريــِك وانعــاِش 

. ومن 5من المحافظِة على رأسـماِلِه, بل ويعمُل على تنميتـهِ دفـِع الزكاِة من ربحـِه, ويتمـكُن 
الى ضرورِة اسـتثمـاِر أمــواِل اليتـامى حتى ال تأكـلها الزكاُة, حيث  هنا نفهم دعـوُة الرسولِ 

. فإذا كان  6قال: " أال من ولَي يتيمـًا له مال  فليتـجر فيه وال يتركـُه حتى تأكُلُه الصدقـُة "
يـم, فمن باب أولى أن ينـمِّي اإلنسـاُن ماله. فاالكتـناُز فـوق تحريـِمِه فإنَّـه يـؤدي هذا مع اليت

, حيث يحـول دون نشـاِط التـداوِل النقـدي الذي ُيعــدُّ ضروريًا االقتصاديالى الركـوِد 
ـاًل في المجتمـِع, وحبـُس المـال ُيَعـدُّ من جهـة  ُأخرى تعطي ةاالقتصاديإلنعـاِش الحيـاِة 

                                                 
 .183-182. و د. سعيد سعد: مصدر سابق, ص9-8ينظر: د. عمورة  جمال : مصدر سابق, ص 1
 .188ينظر: د. احمد ابراهيم منصور: مصدر سابق, ص 2
 .34سورة التوبة, آية :  3
 .183. و د. سعيد سعد: مصدر سابق, ص184ينظر: احمد ابراهيم منصور: مصدر سابق, ص 4
 .183. و د. سعيد سعد: مصدر سابق, ص7صدر سابق, صينظر: د. عمورة جمال: م 5
(, 641ابو عيسى الترمذي: الجامع الكبير, كتاب الزكاة, باب ما جاء في زكاة مال اليتيم, حديث) 6
3/33. 



 
 هـ1442م( /1/6/2021)حزيران                 (                       85)العدد   –                          

 581 

. ومن هنا جاء تحريُم 1لوظيفتـِه في توسـيـِع ميـاديِن اإلنتـاِج وتهيئـِة وسـائـل العمـِل للعاملـين
اإلسـالِم الكتنـاِز األمواِل وحبـِسـها عن التـداوِل بين الـناِس, واألمـُر باإلنفـاِق في سبيِل اهلِل, 

 واخــراِج حـقِّـها ضـمَن ضوابـطهـا.
خـرى فأنَّ الزكاة تعمل على تشـجيع المسـتثمر على اإلسـتثمار دون من ناحيـة  أُ      

, ألنَّه يعـلم أنَّه في حالـة تعـرُّضه لإلفـالس ألسـباب خارجـة عنـه, فإنَّه  محمـيٌّ من  خـوف 
خالل سـهم الغـارمـين المخصصة له في الزكاة, وبذلك تعمل الزكاة على تيسـير اإلسـتثمار 

. ومن هنا يتضح أهميـة دور الزكـاة في 2الذي يسـاعد في عمـلية التنميـة واإلقـراض, األمر
 .3عمليـة اإلسـتثمار, كونها تمـثُِّل مصدرًا مهمـًا من مصـادر تمويلهـا

تلعُب الزكاُة دورًا آخر في الجانِب : ةاالقتصاديدور  الزكاِة في معالجـِة األزمـاِت  -4
المضطربـِة والمتمثِـّلِة بحـاالِت  ةاالقتصاديِع , من خالِل معالجتها لألوضـااالقتصادي

 االقتصادالتَّضخـِم والكســاِد أو الركـوِد, بوصفها أداًة فعالـًة من أدواِت السـياسـِة الماليـِة في 
 اإلسـالمي, ويمكُن توضيَح ذلك باختصار  شديد  وكما يأتي:

م      فـيِف من آثــاِر التضخـِم عن طـريـِق التخ دورًا كبيرًا في الزكاة : تلعبحالة  التَّضخ 
جمـِع الزكـاِة وطريقــِة تحصيـلهـا, إذ يمكُن في مثـِل هذِه الحالـِة مثاًل  جمُع حصيلـِة الزكـاِة 
نقــدًا, استـنادًا لما ذهـب اليه الفـقهـاُء بجــواِز اخــراِج القيمـِة للحاجـِة أو للمصلحـِة أو للعــدِل, 

لتقلــيِل من حجــِم الُكتـلـِة النقـديـِة في السُّــوِق, وبالتالي التخفــيف من زيـادِة وذلك من أجــِل ا
الطـلِب على السـلِع والخدمـاِت الذي سـيؤدي بـدورِه حتمـًا الى انخفــاض  في األسـعاِر, 

تقـليِل من وبالتالي تحقـيق المصلحـِة الحقيقيـِة الهادفــِة الى تخفــيف  من ِحـدِة التضخـِم وال
 .4انعكاسـاتـِه الســلبيـةِ 

                                                 
 .8ينظر: د. عمورة جمال: مصدر سابق, ص 1
 .104ينظر: ختام عارف: مصدر سابق, ص 2
 .30ينظر تيماء عمر: مصدر سابق, ص 3
ة, جامعة ابي االقتصادي: د. بو  دالل علي, و بوكليخة بو مدين: الزكاة ودورها في تحقيق التنمية ينظر 4

 .   3الجزائر, ص-بكر بلقايد
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مع  كما ُيمِكن أيضًا جمع حصيلة الزكاة مسبقًا قبل موعدها, استنادًا لفعل النبي     
ِه العباس ه ـة مالــاس صدقـّـ العب ا منـلنـفتعجَّ  ال,ـا الى مـنـاحتج اّـ كنفي قوله:)إّنـَا  عمِّ

 .1(ينـنتــلس

للزكـاِة ان تلعَب هنا أيضًا دورًا ُمهمـًا في معالجِة الكســاِد  إذ يمكنُ  حالة  الكســاِد:     
وآـثـارهـا عن طريـِق الجمـِع العـيني للزكاة, ُثمَّ تـوزيعـها على المحتـاجـيَن, ِممَّا يــؤدي الى 

لطلـِب التقـلـيِل من المخــزوِن الســلعي, وهذا ُيســاِعُد على تحريــِك السُــّوِق, وبالتالي ارتفـاع ا
 .2الكلي على تلَك السِــّلـِع, والتقلــيِل من حالــِة الكســـادِ 

تساهُم الزكاُة وبشكل  دور  الزكاِة في بنـاِء الب نـى التحتيِة والمرتكزاِت األساسيِة لالقتصاد:  -5
 كبير  في بنــاِء ما فيـِه مصلحًة عامـًة للجميِع يسـتفيد منها الناُس عـند الحاجـِة كالمـدارسِ 
سـوِر والطـُُرقاِت وغيِرها من المرافـِِق العامِة التي ُتمثِـُّل البنيـَة  والمسـتشفياِت والمطاراِت والجُّ

, وذلك من خالِل  ةاالقتصاديالتحتيـِة للتنميـِة  التي الُبـدَّ من توفـُِرها في ُكـلِّ اقتصـاد  ناجـِح 
ـة, بنـاًء على األخـِذ االقتصاديحقـيِق التنميـِة سـهِم )في سـبيِل اهلل( الذي له أبـرُز األثـِر في ت

بـرأي بعِض الُفقهاِء الُقدامى والمعاصرين الذين لم يقصروا هذا المصـرف على الجهـاِد 
والقتـاِل فقـط كما ذهـب الى ذلك جمهوُر الفقهاء, بل ُشـمولـِِه لجميـِع سـبـيِل الخـيِر 

 .3ا اُلـبنى التحتيـِة والُمـرتكـزاِت األساسيِة لعمليِة التنميةوالمصالـِِح العامَـِّة, والتي من ضمِنهـ
 :االجتماعيالمطلب الثاني: أثر  الزكاِة في الجاِنِب      

واخطـِرها  االجتماعيةتلعُب الزكاُة دورًا كبـيرًا وهامـًا في معالجـِة كثـير  من المشـكالِت      
آثـارهمـا في كافـِة جواِنـِب الحيـاِة, السـيما الجانُب  السـيما الفقــُر والبطالـُة, اللـذان يسـري

والسـياسـي, ويمكن بيـاُن أثــِر الزكـاِة في هذا الجانِب من خالِل ما  االجتماعيو  االقتصادي
 يأتي:

                                                 
(, 1986/6الدار قطني: سنن الدار قطني, كتاب الزكاة, باب تعجيل الصدقة قبل الحول, حديث رقم)1
2/302  . 
 .3ن: مصدر سابق, صينظر: د. بو  دالل علي, و بوكليخة بو مدي 2
 .101-100ينظر: ختام عارف: مصدر سابق, ص 3
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إنَّ الهدَف األساسي من تشريِع الزكاِة  دور  الزكـاِة في م عالجِة الفـقـِر وامتصاِص البطالة: -1
ن الفقـِر الذي ُيعـدُّ مرضـًا خطيرًا يصيُب المجتمَع في جميِع جوانبِه ويشـلُُّه, هو التَـّخلص م

ويعيُق اإلنساَن عن أداِء وظائفِه األساسيِة في المجتمِع, وهي العبادة وعمارة األرض, وقد 
حـاًل  ُشـرَِّعِت الزكاُة كأداة  خاصة  في منظومة  مالية  عامـة  تعمـُل على حـلِّ هذِه الُمشـكالتِ 

. ذلك أنَّ من أهِم أهداِف الزكاِة توسيَع 1جـذريـًا لتحريـِر اإلنسـاِن من ُذلِّهـا وخطِرها وتأثيِرها
داِئـرِة التََّملُّـِك, وتحـويَل أكبِر عدد  ممكن  من الفقـراِء والمسـاكيِن الى مالكيـن بما ُيغنيهـم 

ون على التأثيـِر االقتصاديوقد أجمَع الفقهـاُء و وُيخرجهـم من دائـرِة الفقـِر الى دائـرِة الِغـنى, 
المباِشـِر الكبيِر للزكاِة في معالجـِة الفـقـِر وأسـبابِه جـذريـًا من خالِل أداة  دوريـتـها التي 
تعمـل على إعـادِة تـوزيـِع الثـروِة بين األغنيـاِء والفقـراِء, وذلك من خالل اقـتطاِع جـزء  من 

عـطائها للُفقـراِء كحـق  ثابت  لهمدخـوِل األغنيـاِء  : )إنَّ اهلل  , بناًء على قولِه 2وثـرواتهم وا 
. ولتحقيِق هذا 3افتـرَض عليهم صدقـًة في أمواِلهـم, ُتؤَخُذ من اغنـيائهم, وتُـردُّ الى فقـراِئهم(
للفـقير, بمقـداِر ما الهـدِف والوصوِل الى هذِه الغايـِة حـدََّد الفقهـاُء مقـداَر المـاِل الذي ُيعطى 

ُيعـرُف بـ )حـدِّ الكفـايـِة( وليسـت الكفـاف, وهو ذلك الحـدُّ الذي يكفيـِه بشـكل  ُيـنهي حالـَة 
الفقـِر الذي يعيُشـها, وقد بيَّن بعُض الفقهاء مـدُّة حـدِّ الكفايـِة الذي ُيعطى به الفـقيُر بكفايـِة 

, ألنَّ الَقـصَد من الزكاِة هو ليـس لسـدِّ 5ِه وهو األصـح. وذهَب آخروَن بكفايـِة ُعُمــرِ 4سـنة  
دائمة  ومستمرة . وبهذا  شباِع حاجاتِه بصورة   نَّما اغنائه وا  جوعـِة الفـقـيِر واغاثـِة المسكين, وا 

 . 6ُيمِكـن االحتفـاظ بإنسـانيِة الفـرِد في ِنـطاِق ُمجتـمعـِه, وتحقـيِق التَـّواُزِن الُمسـتداِم للمجتمـع
أما مشـكلُة البطالِة, فإنَّ الزكاَة تلعُب دورًا كبيرًا في تقليِصهـا وامتـصاصها              

 من خاللِ 

                                                 
 .46, و ختام عارف: مصدر سابق, ص26ينظر: تيماء عمر: مصدر سابق, ص 1
 .59-58ينظر: مصعب عبدالهادي: مصدر سابق, ص 2
 .2/505(,  1331البخاري: مصدر سابق, كتاب الزكاة, باب وجوب الزكاة, حديث ) 3
 .4/16م, 1983-ه1403, 2لبنان,ط-يس الشافعي: اأُلم, دار الفكر, بيروتينظر: محمد بن ادر 4
لبنان, -ينظر: محمد بن احمد الرملي: نهاية المحتاج الى شرح المنهاج, دار الكتب العلمية, بيروت 5
6/157. 
 .27ينظر: تيماء عمر: مصدر سابق, ص 6
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 تأثيـِرها المبـاِشـِر وغير المباشـِر في معالجتها وكما يأتي:        
طريِق أما األثُر المباِشـِر للزكاِة في تقليِص البطالِة وامتصاِصها, فيِتمُّ عن             
العاطليـن, للقيـاِم بالمهـاِم المتعلقـِة  بتحصيـِل الزكاِة وتوزيِعها على من تعييِن عدد  

 ُيطلـُق عليهم بالعامـلـيَن عليها.       مسـتحقيها, وهؤالءِ 
إنَّ هؤالء القائمـون على هذا العمـِل, والذين ُيشـكِّلون ِجهـازًا متـكاِماًل من              
ن  ِقبلهـم  مسـاعديهـم, ُتعطى لهم الدخـوُل من أمـواِل الزكاِة  المسـتحصلةِ مو  المختـصين

َدقََٰتُ  الكريـم في قولِه تعالى: "  ِإنََّمابنـِص الُقرآِن  ـِكينِ  ِللأُفَقَرٓاءِ  ٱلصَّ ِمـِلينَ  َوٱلأَمسََٰ . 1َعَليأَها" َوٱلأعََٰ
ـَق فرصـَة عمـل  لتوظـيِف اليـِد من الزكاِة )وهو الثـمـن( من شـأنِه أن يخل ذا الجـزءُ فه

 .2العاِملـِة, وبالتالي القضـاُء جـزئـيـًا على البـطالـِة التي تهـدُِّد المجـتمـع
األعـماِل والشَـِّركاِت من جهة  ُأخرى فإنَّ للـزكاِة دورًا جـوهـري ًا في إعـادِة أصحاِب          

لعمـِل, يـِة اإلنتاجـيِة  فأصبحوا عاطلـين عن اتعرَّضـوا لإلفـالِس والخـروِج من العمـلالذين 
لغارمـين الذي حـدَّدُه  ُيطلـَُق عليهم بالغـارمين, الى سـوِق العـمـِل, من خالِل ســهِم ا والذين
َدَقـاتُ  الكريم لهـم في قوله: " ِإنََّماالقرآُن   الأُمَؤلََّفـةِ وَ  َعَليأَها َوالأَعاِمِلـينَ  َوالأَمَسـاِكينِ  ِللأُفَقـَراءِ  الصَّ
َقــابِ  َوِفي ُقُلوُبهُـمأ  ــِبيلِ  َوابأـنِ  اللَّهِ  َســِبيلِ  َوِفي َوالأَغاِرمــِينَ  الرِّ ـنَ  َفِريَضــةً  ۖ   السَّ  .3اللَِّه" مِّ
من ناحية  ثانيةـ  فإنَّ هؤالِء الغارمـيَن عـادًة ما ُيشـكِّلون أداَة توظيف  لأليدي العاِملِة        

مـواِل الزكاِة من  شـاِطهم, وبالتالي فإنَّ حصوَل هذا العنصِر المنتـِج على أوحـداِت ن في
حاِفُظ العاملون في منشآته الغارمـين, سوف ُيحافـُِظ على مقدرِتِه اإلنتاجية, وبالتالي يُ سـهِم 
الى  عملهم من خاللِه, وبذلك فإنَّ للزكاِة دورًا في تحـويِل كثير  من الطاقــاِت المُعطَّلـةِ على 
كــوِد  طاقـة   ــا يــُؤدِّي النــِتعــاش  اقـــتصادي  للــدولـِة والَحـدِّ من الـرُّ ُمــنـتجـة  وُمـفيــدة  للمجـتـمِع, ِممَّ
 .4فيـه

ـر من  خالل تـوزيـع  الزكاة أما األثـر غير المبـاشـر للزكاة على البطالـة,  فتظه          
د مـيلهم الحـدي  والمسـاكـين وغيرهم,  والذين  يـزدا مسـتحقـيها  من الفـقـراء  على

                                                 
 .20سورة التوبة, آية:  1
 .57, صينظر: مصعب عبدالهادي: مصدر سابق 2
 .20سورة التوبة, آية:  3
 .72, ختام عارف: مصدر سابق, ص58-57ينظر: مصعب عبدالهادي: مصدر سابق, ص 4
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األغنيـاء, وبالتالي فإنَّ ذلك من شـأنه ان يؤدِّي الى زيادة اإلنفاق  لالسـتهالك عن
الطبقـات المحرومة,  وهذا بدوره سيؤدي الى زيـادة الطلـب الُكـلي  االستهالكي من قبل هذه

دِّي الى سيزداد لتلبـية هذا الطلـب المتزايـد, ِممَّا سيؤ الذي ينعكس ايجابـًا على اإلنتـاج الذي 
العاملة, لتلبيـة الطلب المتـزايد على انتـاج السـلع والخدمـات, زيادة الطلب على األيدي 

. كما أنَّ ما يدفع للفـقير من الزكاة  يمكن 1عجلتـها  لألمـام ودفع االقتصادوبالتالي تنـمية 
ـجـارة أو شـراء أداة للعمل أو آلـة للحـرفة, أو انشاء مشـاريع اسـتغالل جـزء منها في التِّ 

احتيـاجـاتـه اليوميـة, وبذلك يتـم امتـصاص جـزًء آخـر  غيرة, تمكنه من استغاللها لتغطيةص
 . 2من العاطـلين, مع معالجـة الفـقـر

ائـن المسـتخدمة  آلالت  والمكمن  ناحية  ُأخرى  فأنَّ الشـريعة اإلسالمية  تعـفي ا        
جـين والمستثمرين على الصنـاعة من الزكاة, وهذا يفتح المجال واسـعًا أمام المنتفي 

ِممَّا يتيح فرص عمل جديدة للعاطلين. وبهذا تكون الزكاة أداًة فعالًة لتشغيل  اإلستثمار,
ـنتجـًا, ويزدهـر يقـضي تدريجـيــًا على البطالـة, ويصبح الُمجتمـع مجتمعـًا م العاطلين, ِممَّا

 .3االقتصاد
مـاِن الصحي والتعليمي -2 : إنَّ من أهم متطلبات التنـمية هي دور  الزكاِة في تأمـيِن الضَّ

توفـر خـدمـات صحية وتعليمية والتي هي من أهـداف التنمـية البشـرية, وذلك من خالل 
ليـة والعليـا, وذلك ألّن توفـير برامـج صحية, وبرامج تعليمية متكاملـة, لجميـع المراحـل األو 

تحسـين الوضـَع الصحي لألفراد واكتسـاب وتطويـر المعـارف لهم, يسـاهم وبشكل كبير في 
, وهنا يأتي دور الزكاة, فأنَّ اعطاء الزكاة  للفقـراء والمسـاكين, 4تحقـيق التـنمية الشـاملة

 تقتـصر على الحاجـات وبما يضمـن لهم حـدَّ الكفـايـة الذي به تـزول حاجاتهـم التي ال
األسـاســية من طعام وشـراب فقط, بل تمـتــد لتشـمل المسـكن والنقـل والتعليـم والعـالج, والى 

                                                 
 .27, وتيماء عمر: مصدر سابق, ص58ينظر: مصعب عبدالهادي: مصدر سابق, ص 1
,ود. رايس حدة: 184. و د. سعيد سعد: مصدر سابق, ص6/157ينظر: الرملي: مصدر سابق,  2

 .6م, ص2013الجزائر, -لية لتشجيع اإلستثمار ومحاربة البطالة, المؤتمر العلمي الدولي الثانيالزكاة آ
 .6, ود. رايس حدة: مصدر سابق, ص73ينظر: ختام عارف: مصدر سابق, ص 3
ينظر: د. مهدي سهر غيالن و د. فايق جزاع  و شيماء رشيد: دراسة تحليلية ألهم مؤشرات التنمية  4

 .7, 4بلدان العربية والمتقدمة, بحث, جامعة كربالء وجامعة األنبار, صالمستدامة في ال
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سـائر ما البـُدَّ منه على ما يليـق بالحـال حتى وصل األمر الى اعتبـار كتب العلم والتعليم 
ى تحســين المسـتوى الصحي من تمـام الكفايـة, يظهــر بوضـوح انعكاس أثــر الزكاة عل

والتعليمي ألفـراد المجتـمع جميعًا, وبما يتـناسب بمقاييس كل عصر, والذي ينعكس ايجابًا 
 .1على التنـمية من خالل زيـادة انـتاجية العاملين بسبب تحسن وضعهم الصحي والتعليمي

بنـاء المسـتشفيات بما من جهة  ثانية  فإنَّ في سـهم )في سـبيل اهلل( بـاب  لإلنفاق في      
يضمـن توفـير العـالج الطبي والصحي للفـقـراء والمسـاكين والمحتـاجين من ابنـاء المجتمع, 
وكذلك اإلنفـاق في بنـاء المـدارس والجامعـات وعلى مـراكـز األبحـاث العلميـة والتطـور 

 التكـنـولـوجي بما يـضمـن من رفـع لمسـتوى التعـليـم للجمـيـع.
وبنـاًء على ما تقدم, فإنَّ الزكاة تُـعدُّ أهم قنـاة من قنـوات اإلنفـاق على تعليـم الفقـراء      

والمسـاكين ومعالجتهـم, ِممَّا سينعكـس تأثـيرها المباشـر في تنميـة اإلنسـان في صحتـه 
نحـو المسـاهمـة وتعليـمه, الذي سينعِكـس بـدوره في زيـادة انـتــاجيتـه, والتي تســير به قـدمـًا 

 .2والتـنمـيـة الشـاملـة بمجتـمعـه االقتصاديفي تحقـيقـه النـمـو 
ُيِقرُّ اإلسالم التفاوت : االجتماعيةدور  الزكاِة في تقـليِل الفوارِق الطبقيِة وتحقيِق العدالِة  -3

فهو  في األموال بين األفـراد, والناتـج عن االختالف في قُــدراتهم على الكسـب ومواهبهـم,
, إالَّ أنَّه في نفـس الوقت لم يسـمح تكـدُّس األمـوال في أيـدي ِفـئة  ُمعـيَّنة  في  أمـر  طبـيعي 

 االقتصادالمجتمـع دون غيرهم, فيزداد الغـنيُّ ِغـنى, والفقير فقرًا, ِممَّا يؤثُِّر سلبًا على نمو 
واجتماعيـة وسـياسية. ولذلك فُيسـبِّب ركـوده, وبالتالي حصول أزمات وُمشـكالت اقتصاديـة 

ِنَياءِ  َبيأنَ  ُدوَلةً  َيُكونَ  الَ  قال تعالى: " َكيأ  َغأ ِمنُكمأ " األأ
. وهنا يأتي دور الزكـاة في معالجـة 3

ـفـاوت الكبـير من خالل اعـادة تـوزيـع الثَـّروات والدُّخـول بين األفــراد, ِمّمـَا سـُيسـاهم  هذا التَـّ
ـميع على ما ُيـعرف بَحـدَّ الكفـايـة, األمـُر في التقلـيل من هذا ال تفـاوت الطبـقي ِبُحُصـوِل الجَّ

الذي سـُيسـاِعـد الفقــير بالقيــام بواجباتـه ِتجــاه ربِّـه وِتجـاه المجتمـع, ألنَّه أصبـح يشـعـر 

                                                 
 .47ينظر: ختام عارف: مصدر سابق, ص 1
 .10ينظر: د. عمورة جمال: مصدر سابق, ص 2
 .7سورة الحشر, آية:  3
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له ُكـلَّ ما يحتـاُجـه,  بأهمـيِتـه, فهو ُيـمثـل ُجـزًء من ُمجتـمع انسـاني كريـم يأُخـُذ بيـده, وُيقـدِّم
 .1ة التي ُتعــدُّ من أهــم متطلبـات التـنـميـةاالجتماعيويقـُوُم على أســاس العــدالـة 

يساهم الزكاة أيضًا وبشـكل كبير في تحقـيق  األ سـري: االستقراردور  الزكاِة في تحقيِق  -4
وعزوف الشَّباب عن الزواج, والتي اإلستـقرار اأُلسـري والَحـدِّ من ظاِهـرة الطَّالق والعنـوسة 

تكون أغَلُبها بسـبب سـوء األوضاع المعيشـية والصحيـة والتعليمية, فيأتي دور الزكاة 
والمعيشـي والصحـي  االقتصاديلمعالجـة كل هذه اأُلمور من خالل تحسـين الوضـع 

اأُلسـرة  ونجـاحها. وقـد والتعـليمي لجميع األفـراد  ومن يعيـلونهـم, ِممَّا يسـاهم في اسـتقرار 
,  2أمـر بتزويـج  الشَّـباب من أمـوال الزكاة ثبت أنَّ الخليـفـة العـادل ُعَمـر بن عبدالعزيـز

 .3وذلك باعتـبـاره من ضـرورات حفـظ النسـل فيدُخـل ضمـن حـد الكـفـايـة
 المطلب الثالث: أثر  الزكاِة في الجانِب السـياسـي واألمـني:     
ُيَعدُّ العامُل السِّـياسـي واألمني عاِمـاًل مهمًا في عمليـة التنميـة, ذلك ألنَّ عـدم توافُـر      

ـة, حيث االقتصادياإلسـتقرار السـياسـي أو األمني يشكل عائقـًا أمـام التنـمية السـيما التنمية 
ي ال يمكن أنَّ أصحـاب رؤوس األمـوال سـوف يمتـنعون من اسـتثمار أمـوالهـم, وبالتال

تحقـيق التنـمية, فالقـرارات االسـتثمارية والماليـة وبرامـج التنـمية تتطـلب نجاحهـا ضرورة 
. وهنا يأتي دور الزكاة في تحقـيق هذا 4تـوافـر عنـاصـر االستـقرار السـياسـي واألمـني

 االستـقرار من خالل ما يأتي:
امِة الُعقُـوباِت وتطبـيَق القوانـيِن على الناِس إنَّ شرَط إقدور  الزكاِة في تطبـيِق القوانين:  -1

هو تحقـيُق َحـدِّ الِكفايـة لهم, وهذا هو ما تقـوم بـه الزكاة كما تبين لنا سابقًا, وتتعطَّـل 
القوانـين حتى يِتـمَّ سـد الحاجـات لجميـِع األفـراد وذلك بإيجـاد العمـل للقـادرين عليه, واشباع 

, ولهذا نجد أنَّ الفاروق 5زين, من خالل توزيـع حصيلـة الزكاة عليهمالمحتاجيـن من العاجـ
                                                 

 .190, وينظر: د. ابراهيم العسل: مصدر سابق, ص29-28ينظر: تيماء عمر: مصدر سابق, ص 1
, 1989, 1يد القاسم بن سالم: األموال, تحقيق: د. محمد عمارة, دار الشروق, بيروت طينظر: ابو عب 2

341. 
 .385-384ص ,25مصر, ط -مكتبة وهبة, القاهرةينظر: د. يوسف القرضاوي: فقه الزكاة,  3
 .63ينظر: خالد عيادة: مصدر سابق, ص 4
 .66ينظر: د. ابراهيم العسل: مصدر سابق, ص 5



 بهاء الدين بكر حسني                                                  َأثُر الزكاِة يف حتقيِق التنميِة الشاملِة يف االقتصاِد اإلسالمي

 588 

التي انتشـرت  1أوقـَف تطبيـَق قانـوِن قطِع يـد السَّـارق في عاِم الرمـادة عمر بن الخطاب
ـوع عندما لم تتمكن الدولـة من تلبـية احتياجاتهـم, وقد سـأل  فيها السَّـرقاُت بسبب الجُّ

تـه: )ماذا تـفعـُل اذا جاءك سـارق؟, فقال: اقـطُع يـده, قال عمـر: أحـ الفاروق عمر  د والَّ
ذن فإن جائـني منهم جاِئـع  أو متعطِّـل, فسـوف أقطـع يـدك. إنَّ اهلل سبحانه وتعالى  وا 
اسـتخلفنـا على عبـاده لســدِّ جوعـتـهم ونســتر عورتـهـم ونوِفــر لهم ِحـرفـتـهم, فإذا اعطـينـاُهـم 

ذه النِّـعـم تقاضينـاهم ُشـكرهـا. يا هـذا إنَّ اهلل خـلق األيدي لتعمل, فإذا لم تجد في الطاعة ه
 .2عمـاًل التـمـسـت في المعـصيـة اعمااًل, فاشـغلهـا بالطاعـة قبـل ان تشـغلك بالمعصيـة(

لحكم , وأمل األفراد, ُيعـدَّ  النظام واقـرار األمـن قوام ا دور  الزكاِة في إقراِر األمِن والنظاِم: -2
فهما ضروريـان لتحقـيق الِعـمارة  والتـنمية, ولذلك اعطى اإلسالم أهميًة ُكبرى لهمـا, من 
ـيش واألمن الداخلي, لتوفير الحماية الخارجية  والداخلية  لتطبيق  النظام,  ِخالل بنـاء الجَّ

ـَتَطعأ  مَّا َلُهم انطالقـًا من قوله تعالى:" َوَأِعـدُّوا        , وعن امير المؤمنين علي3قُـوَّة  " مِّن ُتماسأ
.هنا 4قال: )فالُجنود بإذن اهلل حصون الرعية,.., وسبل األمن, وليس تقوم الرعية إال بهم(

يأتي دور الزكاة في جزئـِه المسـمى )في سـبيل اهلل( الذي خصصه اهلل تعالى لإلنفـاق على  
 ار األمـن والنظام, وبالتالي تحقيق التنمـية الشَّـاملة.بنـاء الجـيـش والقـوة الداخلية إلقـر 

وراِت والتَّمر ِد على النظاِم والدولِة:  -3 أنَّ معظـم الثورات التي دور  الزكاِة في منِع اسباِب الثَـّ
اندلعـت في العالم قديمـًا وحديثًا, كانت ألسـباب اقتصادية أو اجتماعيـة أو سـياسـية, والتي 

فـشـي البطالِة والُجـوِع والفـقـِر والحاجـِة والمـرِض والجهـِل وكبـِت الحريـاِت , وما تتمثَـُّل في ت
, وقد تبين لنا في هذه الدراسة الـدور 5ينتـج عنها من التفــاوت الطَّبـقي واإلحسـاس بالظُّـلم

لثَـّوراِت والتَـَّمـُرد الكـبير والُمِهـم الذي تلعبـه الزكاة في ُمعالجـِة ُكـل هذه األســباب المؤديـة ل
على الـدولـة, من خالل ســدِّ حاجـات الفـرد المعيشـيـة والصحيـة والتعلـيميـة, وتقلـيل الفـوارق 

                                                 
 .9/140م,1993بيروت, -أحمد السرخسي:  المبسوط, دار المعرفةينظر: محمد بن  1
 .146م, 2005, 4ينظر: محمد الغزالي: ظالم من الغرب, نهضة مصر, ط 2
 .60سورة األنفال, آية:  3
 .   432الشريف محمد الرضي: مصدر سابق, ص  4
م, 2014, 1القاهرة, ط-اساتة والتنمية المستدامة, مركز الدر االقتصاديينظر: د. احمد جابر: التنمية  5

 .15ص
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الطبقـية, وغيـرها من اأُلمـور التي تجعــل المجتمـع أكــثر تماُســكًا وقُــوة, فال مجـال للتفـكيـر 
دولـة تقـوم بواجبهـا تجـاههم من خالل تحقـيق العـدالـة بالثَـّورات أو الَّـتمـُرد ما دامـت الـ

ـة والسـياسـية بين الناس جميعـًا, وتوفـير الحـريـة السـياسـية التي االجتماعيـة و االقتصادي
ُتســاهم في زيــادة نطـاق اختـيـارات النـاس, لُتَمكِّـنـَهُـم من المشــاركة في عملـيـتي التخـطيـط 

وتنظيــم مجتمعهــم عن طـريـق توافــق اآلراء والتشــاور, بـداًل من اإلمـالءات  وصنـع القــرار,
 .1الكفـايـة من جانـب الُسـلطـة, زيـادًة على سـدِّ حاجـاتهم وتحقـيق ما ُيـعـرف بـحـدَّ 

ب من خالل ما تقدم في هذا المبحث تبين لنا أنَّ للزكاة أثـرًا ايجابـيـًا كبـيرًا في الجاـن      
 والسـياسـي واألمنـي, وبما ُيسـاِهـُم في تحقـيق التنـميـة الشـاملـة. االجتماعيو  االقتصادي

 الخاتمة                                      
في ضوء ما تقدَّم يمكن عرض أهم النتائج األساسية التي توصل اليها الباحث,      

 :والتوصيات الالزمة في هذا الموضوع, وكما يأتي
 أواًل: النتائج األساسية التي توصل اليها الباحث:     

عمومـًا, واإلسالمي  االقتصاديُيَعـدُّ موضوُع التنميِة مَن الموضوعاِت الهامـِة في الفكـِر  -1
خصوصًا, وقد احتـلَّ مكانـًا بارزًا فيهما, واصبح يتصـدَُّر الفـروَع األكاديـميِة التي يبحُثهـا 

المعاِصِر, حتى صاَر من أهِم المفاهيِم العالميِة في هذا العصِر, وذلك  االقتصاديالِفكـُر 
 الرتباطـِِه باإلنسـاِن الذي ُيعـَـدُّ الهــدَف الرئيسـي للتنمـيـِة.

 االجتماعيةو  ةاالقتصاديتهتـمُّ التنمية بدراسِة ظاهــرِة التََّخلُّـِف في جميِع المجاالِت  -2
 ـا, من خالِل اتِّباِع سـياسات  معينة  لتحقيِق التنميِة الشاملِة فيها.والسـياسـيِة وُسـُبَل معالجِته

 موضـوَع التنميـِة بالدراسـِة تحت عنـوان  -قبَل اكثِر من الـِف عـام  –تناوَل علماُء المسـلميَن  -3
ـة عياالجتماـة و االقتصاديِعـمـارُة األرِض الذي يشـمُل مفهـوَم التنميـِة الشَّــاملِة بأبعـاِدهـا 

والسـياسـية والصحيــة والثقافيـة والبيـئيـة, والتي تهــدُف الى تنميِة اإلنســاِن في المجاليـِن 
الـروحي والمــادِّي, فكان لهـم في ذلَك فضـُل السَّــبِق على غـيرهم من المفكـريَن المعاصريـَن 

 المختلفـِة. ةاالقتصاديفي األنظمـِة 

                                                 
 .57ينظر: د. ابراهيم العسل: مصدر سابق, ص 1
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اإلسالمي لتشمل أهدافًا اقتصاديًة واجتماعيًة وسياسيًة  االقتصاد تتعـدَُّد أهـداف التنمية في -4
وغيرها, تتمثَُّل في رفـع الُمسـتوى اإلنتـاجي للفـرد, وتشـجيع االسـتثمار وزيادتهـا, ومعالجـة 
مـان الصحي والتعليمي لجميـِع طبقـاِت  التَّضخـم والكسـاد, وتوفـير الحيـاة الكريمـة والضَّ

قيـق العدالـة, وتقلـيل الفجـوة الطبقـية بينهم, وتعزيـز روح التعـاون والتماُسـك المجتمـع, وتح
بين األفــراد, وترسـيخ التَّكاُمـل بيـن الدولـة وابنائها, وتحقيـق االسـتقرار السـياسـي واألمني 

قاللـيتها, وتحقـيق لمنـِع قيـام الثَـّورات والتَـّمُرِد على الدولـة, والِحفـاظ على كيـان الدولة واسـت
 الـذَّاِت اإلنســانية من أجـِل تعبئـتها في عمليـات اعـمـار األرض وبنـاِئـِه.

اإلسالمي بخصـائص متعـدِّدة, أهمَّها: الشُّـمولية, والعـدالة,  االقتصادتتميز التنمـية في  -5
ناِئهـا على الِقيـَِم والمسـؤولية, والتـوازن, والواقعـية, واإلنسـانية, ووجوِبـها الشَّـرعي, وب

واألخـالق, واعتمـادها نظـام األولويـات, واشـتراطهـا لوجــود حكومـة عـادلـة رشـيدة ذات 
ســيادة كاملة تمّكـُِنهـا من ُممارَســِة دورهــا من خالل وضـع الُخـَطِط الالزمـة ُمسـبقـًا لتحقــيق 

ينشـطـوا في تحقيق العمران, وليقوموا باألعمال التنميـة, وازالة العقبـات أمـام نشـاط األفـراد ل
 الالزمـة في مختـلف القطاعـات لتحقـيق التنـميـة.

يتميز النظاُم المالي اإلسـالمي بكثـرة مـوارده التي يمكن توظيُفهـا لتحقـيق التنميـة الشَّـاملـة,  -6
رة والمنـتظمة, ومن أهم تلك المـوارد هي الزكاة التي ُتَعـدُّ من المصادر الدوريـة ال متكـرِّ

والتي تُـؤدِّي دورًا كبيـرًا وفعَّـااًل في معالجـِة األوضـاع المختـلفة في المجتمـع والتي من 
أبـرزها التَّخـلُّف, بما يكـفـل تحقيـق التنمية الشـاملة في المجتمع من خالل وظائـفها المتعـدِّدة 

, ومن خالل دورهــا الُمِهــم في تمـويـل التنميــة التي ُتؤثِـّـر على النَّشــاط الُكـلي للمجتمعِ 
ـة والسـياسـية واألمنيـة, والمتمثِّلة في االجتماعيـة و االقتصاديوأثــرها في جميــِع الجوانـب 

, وزيــادة االســتهالك واإلنتــاج,  اعـادة توزيـع الثَـّـروة بين افـراد المجتمـع وعلى أســاس  عــادل 
ـِم والكسـاد, والفـقـر والبـطالـة,  والتشـجيـع على االســتثمـار وعـدم االكتنــاز, ومعالجـة التَّضخُّ

 االستقراروتأمـيـن الّضـَمـان الصحي والتعـليمي, وتقلـيـل الفــوارق الطبقـيـة, وتحقــيق 
ـوراِت والتَـّمـرد اأُلســري, والمســاهمة في اقــرار األمــن والنِّـظام, ومعالجـِة اســباِب قيــام الثَـّ 

 على النِــّظام والـدولــة.
ضرورة تفعيـل دور الزكـاة من ِخـالل ســَنِّ التشــريعات والقوانـين الالزمـة  ثانيًا: التوصيات:

ـة والماليـة الخانقـة التي باتـت تعِصُف بالدُّوِل االقتصاديلذلك, الســيما بعــد األزمـات 
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ريـع النفطي في موازنـاتهـا, بسـبب االنخفـاض الكبـير والمسـتمر اإلسالمية المعتمـدة على ال
 في اسـعارها.
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The effect of zakat on achieving comprehensive development in 

the Islamic economy 

    Bahaa El Din Bakr Hussain  

 

Abstract 

      This study deals with (the impact of Zakat on achieving 

comprehensive development in the Islamic economy), and this study 

came with the aim of highlighting the importance of the role of 

Zakat in influencing economic, social, and political variables, as it is 

an institutional system that enjoys financial and administrative 

independence despite its being subject to state supervision, and as 

one of the most important Financing necessary for development, by 

highlighting its role in redistributing income and wealth to address 

poverty and absorb unemployment, and its role in combating 

hoarding, encouraging investment and developing it, and its 

contribution to increasing production and consumption, raising rates 

of economic growth, achieving economic and political stability, and 

providing security and security. For all members of society, and 

other things that help achieve comprehensive development in all 

aspects of community life. This topic has been dealt with in two 

sections. The first topic is devoted to explaining the concept of 

comprehensive development, its importance, objectives, 

characteristics, conditions and means of achieving it, and its sources 

of financing in the Islamic economy. The second topic dealt with 

the impact of Zakat on achieving comprehensive development   by   

studying its impact on the economic, social, political and security 

aspects .  

           Key words: land architecture, archeology, economic, social, 

political, zakat 
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