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الملخص: 
متثل قضية الفقر إحدى أهم املشكالت االقتصادية التي واجهت العامل وما زالت 
ذلك  عىل  وترتب  الفقر  أسباب  حول  والدراسات  اآلراء  تباينت  وقد  تواجهه، 
بيان  إىل  الدراسة  وهدفت  الفقر،  عىل  بالقضاء  املتعلقة  السياسات  يف  اضطراب 
ارتباط مشكلة الفقر بنمط سلوك الفقراء االستهالكي، وبيان الدور الذي يمكن 
أن يقدمه نظام الزكاة لتغيري النمط االستهالكي عند الفقراء، وتوصلت الدراسة 
وأن  العقالين،  غري  الفقراء  بسلوك  وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط  الفقر  مشكلة  أن  إىل 
فلسفة الزكاة يف القضاء عىل الفقر ال تقترص عىل إشباع احلاجات املادية للفقراء 
بل تشمل تنمية الصفات اإلجيابية عند الفقراء واألغنياء والتطهري من الصفات 
السلبية عندمها، باإلضافة إىل حتفيز الفقراء الستثامر األموال وتنميتها، وفيام يتعلق 
باآلليات والربامج التي يمكن أن يقدمها نظام الزكاة، فقد ركزت الدراسة عىل 

https://doi.org/10.33001/M0110202218/103



146

العدد )18( أكتوبر 2022 م ـ  دولة قطــر

أبرز مسارين يمكنهام تغيري نمط سلوك الفقراء االستهالكي ومها: إجياد مصادر 
دخل دائمة للفقراء، ودعم تعليم وتدريب الفقراء.

التنمية  االستهالكي،  النمط  الفقر،  مشكلة  الزكاة،  نظام  المفتاحية:  الكلمات 
االقتصادية، الضامن االجتامعي، مصارف الزكاة.
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Role of Zakat System in Changing the Consumption 

Behavioral Pattern of the Poor

Hamza Adnan Yaldar Mashoka

Shari’ah Rresearcher at Jordanian General Directorate of Ifta - Jordan

Abstract: 

The issue of poverty is one of the most important economic problems that 

the world has been facing. Opinions and studies have varied on the causes 

of poverty and resulted in multitude of policies for eradication of poverty. 

The study aims to reveal the link between the problem of poverty and the 

consumption pattern of the poor, and to present the role that Zakat System 

can play to change the consumption pattern of the poor. The study concluded 

that the problem of poverty is closely related to the behavior of the poor, 

and that the philosophy of Zakat in eliminating poverty is not limited to 

satisfying the material needs of the poor only, but includes developing the 

positive attitude in both the poor and the rich while purifying them from their 

negative insolence, similarly it motivates the poor to invest and develop funds. 

The study highlighted two most prominent paths that can change the pattern 

of poor consumer behavior by Zakat system, namely: Creating permanent 

sources of income for the poor, and Supporting education and training for the 

poor.

Keywords: Zakat System, Social Security, Economic Development, The 

Problem of Poverty, Consumption Pattern, Zakat Receivers.
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المقدمة: 
متثل قضية الفقر إحدى أهم املشكالت االقتصادية التي واجهت العامل وما زالت 
السياسة  وصناع  االقتصاديني  من  كثري  املشكلة  هذه  حجم  أدرك  وقد  تواجهه، 
وعدم  والبطالة  املطلق  الفقر  تقليل  أو  إزالة  اجتاه  املكثفة  اجلهود  بزيادة  وطالبوا 
والبطالة  الفقر  بمشاكل  االهتامم  أصبح  قد  ولذلك  الدخل،  توزيع  يف  املساواة 

وعدم املساواة املوضوع األسايس للتنمية االقتصادية منذ السبعينيات.
وقد تباينت اآلراء والدراسات حول أسباب الفقر فبعضها يعزو املشكلة إىل عدم 
املساواة يف التوزيع، والبعض اآلخر يعزو ذلك إىل نقص املوارد يف بعض البالد 
غري  الفقراء  سلوك  يف  يكمن  املشكلة  سبب  أن  إىل  آخرون  وذهب  األقاليم،  أو 
العقالين، وترتب عىل ذلك اضطراب وفشل لكثري من السياسات املحاربة للفقر؛ 

بسبب عدم التوصيف الدقيق لألسباب احلقيقية ملشكلة الفقر.
وقد أصبح منوطًا باملؤسسات املجتمعية أن تعي األسباب احلقيقية ملشكلة الفقر 
وملا  املشكلة،  هذه  ترقيع  بمحاولة  تكتفي  وال  جذوره  من  األمر  عالج  وحتاول 
باعتبارها  اإلسالمي؛  االقتصادي  النظام  يف  مؤسسة  أكرب  الزكاة  مؤسسة  كانت 
عبادة مالية مفروضة عىل كل غني، وألهنا تؤسس شبكة أمان اجتامعي كبرية، فقد 

أصبح الضوء مسلطًا عىل دور نظام الزكاة ومؤسساته.
مشكلة الدراسة:

تتمثل مشكلة الدراسة يف اإلجابة عىل األسئلة اآلتية: 
أوالً: ما مدى ارتباط مشكلة الفقر بالنمط االستهالكي للفقراء؟ 

ثانيًا: ما هي الفلسفة التي يقوم عليها نظام الزكاة يف تغيري سلوك الفقراء؟
ثالثًا: ما الدور الذي تقدمه الزكاة لتغيري النمط االستهالكي عند الفقراء؟ 

أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة إىل بيان اآليت:
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بيان ارتباط مشكلة الفقر بالنمط االستهالكي عند الفقراء.. 1
بيان األسس التي يرتكز عليها نظام الزكاة يف تغيري سلوك الفقراء.. 2
الفقراء . 3 سلوك  نمط  لتغيري  الزكاة  نظام  يقدمها  التي  اآلليات  بيان 

االستهالكي.
سلوك . 4 نمط  لتغيري  املعارصة  الزكاة  مؤسسات  تقدمها  التي  الربامج  بيان 

الفقراء االستهالكي.
أهمية الدراسة:

تتمثل أمهية الدراسة عىل املستوى النظري والعميل فيام يأيت:
قد . 1 بموضوع  اإلسالمي  باالقتصاد  املتعلقة  واألبحاث  الدراسات  إثراء 

واالقتصاد  االقتصادية  التنمية  دراسات  مستوى  عىل  مطروقًا  أصبح 
السلوكي، وهو موضوع نمط سلوك الفقراء، وإبراز دور مؤسسات النظام 

االقتصادي اإلسالمي يف معاجلة سلوك الفقراء غري العقالين.
لعالج . 2 املطبقة  الربامج  من  بمجموعة  املعارصة  الزكاة  مؤسسات  تزويد 

نمط سلوك الفقراء غري العقالين.
الدراسات السابقة:

خليل، إيامن أمحد، كيف نقيض عىل الفقر بالزكاة، اجلزائر، جامعة حسيبة بن . 1
بو عيل الشلف، جملة األندلس، مج1 ع1، 2017م.

تناولت الدراسة مشكلة الفقر يف الفقه اإلسالمي وأبرز اآلليات التي ترتكز 
عليها الزكاة يف معاجلة الفقر، وتطرقت الدراسة إىل مدى فاعلية نظام الزكاة يف 
معاجلة الفقر من خالل استعراض نامذج من العرص النبوي والعرص الراشدي 
وعرصنا احلارض، وانتهت الدراسة إىل جمموعة من اآلليات التي ترتكز عليها 
معاجلة  والزكاة  النامي،  املال  يف  الزكاة  فرض  وهي:  الفقر  معاجلة  يف  الزكاة 
تعمل عىل  تنمية برشية  والزكاة  الزمان واملكان،  تتخطى حدود  للفقر  دائمة 
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التي  والقيم  اخلري،  إلطالق  حمفز  أكرب  والزكاة  األساسية،  احلاجات  إشباع 
تنميها الزكاة يف املجتمع.

برنامج . 2 وفق  الفقر  ملعاجلة  كآلية  الزكوية  املؤسسات  العزيز،  عبد  خنفويس، 
التنمية االقتصادية: مؤسسة الزكاة بوالية سالنجور بامليزيا أنموذجًا، املجلة 
سلامن  امللك  معهد  األول،  العدد  والقانونية،  الرشعية  للدراسات  العربية 

للدراسات واخلدمات اإلنسانية، السعودية، 2014م.
تناولت الدراسة التعريف بمؤسسة الزكاة بوالية سالنجور وأهدافها وأبرز 
التي  االستثامرية  املشاريع  تناولت  كام  الزكاة،  مؤسسة  تطبقها  التي  الربامج 

متارسها املؤسسة وأهم آليات االستثامر يف املؤسسة. 
االستهالك . 3 دالة  عىل  الزكاة  أثر  الزين،  صديق  وحممود  فؤاد  أمحد  درويش، 

الكيل يف اقتصاد إسالمي، اململكة العربية السعودية، جدة، جامعة امللك عبد 
العزيز، جملة أبحاث االقتصاد اإلسالمي، م2 ع1، 1984م.

احلدية  امليول  زيادة  وأن  االستهالك  تزيد  الزكاة  أن  مقولة  الدراسة  تناولت 
صلت  وتو  الزكاة،  نظام  لتطبيق  حتمية  نتيجة  هي  لالستهالك  واملتوسطة 
الدراسة إىل أنه ليس من الرضوري أن تزيد الزكاة من االستهالك أو حتى من 

امليل احلدي وامليل املتوسط لالستهالك.
احلوامدة، سهيل، أثر الزكاة عىل االستهالك، تركيا، اسطنبول، جامعة صباح . 4

الدويل  للمركز  التابعة  اإلسالمي  والتمويل  االقتصاد  جملة  الزعيم،  الدين 
لدراسات االقتصاد والتمويل اإلسالمي، م6 ع3، 2016م.

اآلثار  وبينت  الزكاة،  لنظام  احلقيقية  الوظائف  إبراز  إىل  الدراسة  هدفت 
الطلب  زيادة  يف  دورها  طريق  عن  االقتصادية  التنمية  عىل  للزكاة  اإلجيابية 
آثار  للزكاة  أن  إىل  الدراسة  وانتهت  االستثامر،  وأثره يف حتفيز  االستهالكي، 
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مبارشة عىل الفعالية االقتصادية من خالل رفعها ملستوى الطلب االستهالكي 
الفعال.

دالة . 5 عىل  الزكاة  طريق  عن  الدخل  توزيع  إعادة  انعكاس  جبارة،  مراد، 
بن  اجلزائر، جامعة حسيبة  اجلزائر،  إىل حالة  اإلشارة  مع  الكلية  االستهالل 
بو عيل الشلف، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، أطروحة مقدمة لنيل 

شهادة املاجستري، 2009.
دالة  أن  وبينت  لالستهالك  االقتصادية  النظريات  الدراسة  استعرضت 
الزكاة،  ملجتمع  الكيل  االستهالك  لتفسري  األقرب  هي  الكينزي  االستهالك 
نظرًا  الكيل؛  االستهالك  زيادة  إىل  تؤدي  الزكاة  أن  إىل  الدراسة  توصلت  كام 

الرتفاع امليل احلدي للفقراء.
اإلضافة العلمية للدراسة:

وبني  الزكاة  بني  االقتصادية  العالقة  حتليل  السابقة  الدراسات  أغلب  تناولت 
االستهالك باستثناء دراسة إيامن خليل التي تناولت آليات الزكاة يف القضاء عىل 
مشكلة الفقر بشكل عام، وسرتكز هذه الدراسة عىل آليات نظام الزكاة يف تغيري 

نمط سلوك الفقراء االستهالكي.
منهج الدراسة:

الفقر  مشكلة  أسباب  دراسة  خالل  من  الوصفي  املنهج  عىل  الدراسة  ستقوم 
واستعراض  األفضل  إىل  وتغيريه  السلوك  ذلك  تقويم  اجتاه  الزكاة  نظام  وآليات 

أبرز الربامج التي تقدمها مؤسسات الزكاة املعارصة.
مخطط الدراسة:

سيقوم الباحث بتقسيم الدراسة إىل ثالثة مباحث:
املبحث األول: مشكلة الفقر وعالقته بالنمط االستهالكي عند الفقراء.
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املبحث الثاين: فلسفة الزكاة يف تغيري سلوك الفقراء.
الفقراء  لتغيري نمط سلوك  نظام  يقدمها  التي  اآلليات والربامج  الثالث:  املبحث 

االستهالكي.

المبحث األول: مشكلة الفقر وعالقته بالنمط االستهالكي عند الفقراء
سيتناول الباحث يف هذا املبحث التعريف بمشكلة الفقر، وأسباب الفقر، وأنامط 

السلوك االستهالكي عند الفقراء.

يف بمشكلة الفقر المطلب األول: التعر

يف اللغوي للفقر: أواًل: التعر
أصل فقر يف اللغة يأيت بمعنى انفراج يف اليشء، ومن ذلك الفقار للظهر، وواحده 
اسم  اشتق  »منه  فارس:  ابن  العالمة  قال  الظهر؛  فقار  املكسور  والفقري  فقارة، 

الفقري، وكأنه مكسور فقار الظهر، من ذلته ومسكنته«)1(.
وقال الراغب األصفهاين: »أصل الفقري: هو املكسور الفقار، يقال: فقرته فاقرة، 

أي داهية تكرس الفقار«)2(.
يف الفقر في اصطالح الفقهاء: ثانيًا: تعر

اَم  }إِنَّ تعاىل:  اهلل  قال  واملسكني؛  الفقري  مفهومي  بني  اإلسالمية  الرشيعة  فرقت 
الفقري  مفهوم  حتديد  يف  الفقهاء  واختلف  َوامْلََساِكنِي{)3(،  لِْلُفَقَراِء  َدَقاُت  الصَّ

ومفهوم املسكني:
ذهب فقهاء احلنفية إىل أن الفقري من ال يملك نصابًا ناميًا، وأما املسكني فهو . 1

من ال يملك شيئًا)4(، فاحلنفية نظروا إىل أن املراتب ثالثة: أدناها املسكني، 
)1( ابن فارس، أبو احلسني القزويني، معجم مقاييس اللغة، حتقيق عبد السالم هارون، بريوت، دار الفكر، 1991م، ج4 ص444.

)2( ا الراغب األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد، املفردات يف غريب القرآن، دمشق، دار القلم، 1412هـ، ص642.
)3( سورة التوبة: 60

)4( ابن عابدين، حممد أمني بن عمر، رد املحتار عىل الدر املختار، بريوت، دار الفكر، 1992م، ج2 ص339.
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ثم الفقري، ثم الغني.
ذهب املالكية إىل أن الفقري من يملك شيئًا ولكن ال يكفيه عامه، واملسكني . 2

من ال يملك شيئًا)5(.
له وال . 3 الفقري من ال مال  النقيض من ذلك فجعلوا  الشافعية عىل  مذهب 

وملبسًا  مطعاًم  يكفيه  ما  بحاجته  واملراد  حاجته،  من  موقعًا  يقع  كسب 
ومسكنًا وغريمها مما ال بد له منه عىل ما يليق بحاله وحال من يف نفقته من 
غري إرساف وال تقتري، والذي ال يقع موقعًا من حاجته أن حيتاج إىل عرشة 
وجيد منهام درمهني، وأما املسكني فهو من قدر عىل مال أو كسب الئق به 
يقع موقعًا من كفايته ملطعمه ومرشبه وملبسه وغريها مما حيتاج إليه لنفسه 
وملن تلزمه نفقته، وال يكفيه ذلك املال أو الكسب كمن حيتاج إىل عرشة وال 

جيد إال سبعة أو ثامنية)6(.
وقد نص فقهاء الشافعية عىل بعض هذه احلاجات املأكل وامللبس واملسكن 
بغري  باحلال  يليق  ما  كل  الضابط  أن  قرروا  ثم  العلم،  وطلب  والتطبيب 

إرساف وال تقتري)7(.
مذهب احلنابلة أن الفقري من ال جيد شيئًا أو جيد شيئًا يسريًا من الكفاية دون . 4

نصفها من كسب أو غريه، مما ال يقع موقعًا من كفايته كدرمهني من عرشة، 
وأما املسكني فهو من جيد معظم الكفاية أو نصفها من كسب أو غريه)8(.

ويتبني من هذا العرض أن الفرق بني الفقري واملسكني يف باب الزكاة يعترب 
شكليًا، فكل منهام يعترب مستحقًا للزكاة.

وعىل ذلك فتكون دائرة الفقر واملسكنة عند الفقهاء متعلقة بتامم كفاية حاجات 
عن  الفرد  حرمان  بأنه  تعريفه  ويمكن  احلاجة،  فقر  هو  املشرتك  فاجلامع  الفرد، 

)5( الدسوقي، حممد بن أمحد بن عرفة، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، بريوت، دار الفكر، د.ت، ج1 ص492.
)6( اخلطيب الرشبيني، شمس الدين حممد بن أمحد، مغني املحتاج إىل حل ألفاظ املنهاج، بريوت، دار الكتب العلمية، 1994م، ج4 ص173.

)7( اخلطيب الرشبيني، مغني املحتاج إىل حل ألفاظ املنهاج، ج4 ص176.
)8( البهويت، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن اإلقناع، بريوت، دار الكتب العلمية، د.ت، ج2 ص272.
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احلاجات التي حتقق متام كفايته مما يليق بحاله، وال خيفى أن عبارة مما يليق بحاله 
تتغري بتغري الزمان واملكان واألحوال، فمفهوم عدم الكفاية يتعلق بنقص حاجات 

الفرد حسب املستوى االجتامعي الذي يعيش فيه الفرد.
يات االقتصادية الوضعية: يف الفقر في اصطالح النظر ثالثًا: تعر

ركزت كثري من األدبيات االقتصادية التقليدية يف تعريف الفقر عىل تلك الظاهرة 
غري  األفراد  عدد  وهو  املطلق  بالفقر  املصطلح  هذا  ويسمى  املجتمع،  يف  العامة 
القادرين عىل االستحواذ عىل املوارد الكافية إلشباع حاجتهم األساسية، وبعبارة 

أوضح هم األفراد الذين يعيشون حتت املستوى األدنى للدخل احلقيقي)9(.
وُيالحظ أن هذا التعريف يركز عىل نقص املوارد األساسية بدرجة أقل من املستوى 
امللكية،  عدم  مثل  االقتصادية  اجلوانب  من  بمجموعة  يرتبط  وهذا  االجتامعي، 
وعدم كفاية الدخل، وعجز املوارد املالية عن الوفاء باحلاجات االقتصادية، وعدم 

املساواة يف توزيع موارد املجتمع)10(.
وهو  السابق  من  أعم  بتعريف  الفقر  والتعمري  لإلنشاء  الدويل  البنك  عرف  وقد 
عىل  يقترص  ال  الشديد  احلرمان  ومفهوم  الرضية،  احلياة  من  الشديد  احلرمان 
كام  والصحة  التعليم  يف  املنخفض  التحصيل  يشمل  بل  فحسب  املادي  احلرمان 
املفكر  املفهوم مقتبس من  للمعاناة واملخاطر، وهذا  التعرض  أنواع  يشمل مجيع 
توسيع  التنمية هي عملية  أن  يرى  كان  الذي  »أمارتيا صن«  اهلندي  االقتصادي 
للحريات احلقيقية التي يتمتع هبا الناس، ووفقًا هلذا املفهوم فإن التنمية ال تقترص 
عىل زيادة الدخول أو متلك األصول فحسب، بل تشمل زيادة قدرة الناس عىل 
املصطلح  هذا  أصبح  وقد  نظرهم،  وجهة  من  معنى  ذات  أفضل  بحياة  التمتع 
أدق  صورة  يرسم  املفهوم  هذا  أن  الباحث  ويرى  األبعاد،  متعدد  بالفقر  يسمى 
)9( تودارو، ميشيل، التنمية االقتصادية، تعريب ومراجعة د.حممود حسني ود. حممود عبدالرزاق، الرياض، السعودية، دار املريخ، 2006م، ص214، 

وسامويلسون، بول ووليام نورد هاوس، االقتصاد، ترمجة هشام عبداهلل، عامن، األردن، الدار األهلية، 2006م، ص396. 
)10( الوكي، الطيب، اآلليات املؤسسية لعالج ظاهرة الفقر يف االقتصاد االسالمي والنتائج املتوقعة لتطبيقها يف االقتصاد اجلزائري، اجلزائر، رسالة 

ماجستري مقدمة كلية العلوم االجتامعية والعلوم اإلسالمية، جامعة احلاج خلرض )باتنة(، 2011م، ص14.
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ملشكلة الفقر واحلاجات األساسية التي يلزم توفرها لكل فرد)11(.
الفكر الوضعي حديثًا، هو نفس  إليه  الفقر متعدد األبعاد الذي توصل  فمفهوم 

مفهوم فقر احلاجة الذي أتى به الترشيع اإلسالمي قبل ألف سنة.

المطلب الثاني: أسباب الفقر

أواًل: أسباب الفقر من منظور إسالمي:
يقرر اإلسالم أن الفقر يرجع إىل جمموعتني من األسباب)12(:

أسباب َخلقية: فقد اقتضت حكمة اهلل تعاىل أن يتفاوت البرش فيام بينهم يف . 1
القدرات واملواهب وامليول؛ من أجل أن يتعاونوا ويتكاملوا مع بعضهم، 

ْزِق{)13(. َل َبْعَضُكْم َعىَل َبْعٍض يِف الرِّ قال اهلل تعاىل: }َواهللَُّ َفضَّ
ومن األسباب اخلَلقية أيضًا: االبتالء الذي قد يصاب به األفراد؛ قال تعاىل: 

ا إَِذا َما اْبَتاَلُه َفَقَدَر َعَلْيِه ِرْزَقُه َفَيُقوُل َريبِّ َأَهاَنِن{)14(. }َوَأمَّ
قال . 2 وكسله؛  عجزه  أو  وطغيانه  اإلنسان  ظلم  إىل  ترجع  سلوكية  أسباب 

َرَغًدا  ِرْزُقَها  َيْأتِيَها  ُمْطَمِئنًَّة  آِمنًَة  َكاَنْت  َقْرَيًة  َمَثاًل  اهللَُّ  َب  }َورَضَ تعاىل:  اهلل 
َِباَس اجْلُوِع َواخْلَْوِف باَِم َكاُنوا  ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت بَِأْنُعِم اهللَِّ َفَأَذاَقَها اهللُ 
َيْصنَُعوَن{)15(، ويالحظ أن اآلية ذكرت أن القرية كفرت بأنعم اهلل، وكفر 
والعمل  بامُلنعم  باإلقرار  يكون  النعمة  وشكر  شكرها،  أداء  ترك  النعمة 
كفر  وأما  األمثل،  االستغالل  واستغالهلا  النعمة  هذه  واستخدام  بمنهجه 
النعمة فيتضمن جحود امُلنعم هبا واإلعراض عن منهجه وعدم استخدامها 

يف وظيفتها التي خلقها اهلل من أجلها.
)11( البنك الدويل لإلنشاء والتعمري، تقرير عن التنمية يف العامل 2000/ 2001م، القاهرة، مرص، مركز األهرام للرتمجة والنرش، 2001م، ص15، 

واللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا، التقرير العريب حول الفقر متعدد األبعاد، مطبوعات األمم املتحدة، 2017م، ص3 - 4.
 ،2002 )12( حطاب، كامل، دور االقتصاد اإلسالمي يف مكافحة الفقر، األردن، جملة أبحاث الريموك: سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتامعية، م4، 

ص1308.
)13( سورة النحل: 71.
)14( سورة الفجر: 16.

)15( سورة النحل: 112.
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وقد انصب اهتامم املذهب االقتصادي اإلسالمي عىل عالج األسباب السلوكية 
وإجياد مؤسسات إعادة توزيع الدخول والثروات، من خالل حث اإلنسان عىل 
الناس  أكل  يمنع  بام  أخيه  اجتاه  اإلنسان  سلوك  وضبط  فيه،  واإلحسان  العمل 
حقوق بعضهم، وأخريًا فقد جعل للفقراء حقًا يف مال األغنياء من خالل آليات 

إعادة توزيع الدخول والثروات، وسيأيت تفصيل ذلك يف املبحث الثاين.

يات االقتصادية الوضعية: ثانيًا: أسباب الفقر من منظور النظر
تتباين احلجج بني االقتصاديني حول أسباب الفقر، ويرجع كثري من هذه األسباب 
ما جيعل  وهذا  علمية،  دراسات  مبنية عىل  من كوهنا  أكثر  أيدلوجية  قناعات  إىل 

وجود ختبط يف كيفية معاجلة مشكلة الفقر.
والظروف  واملناخ  البيئة  إىل  يرجع  الرئيس  السبب  أن  االقتصاديني  بعض  يرى 
االجتامعية واالقتصادية؛ أي إن الدول الفقرية إنام هي فقرية؛ ألهنا ذات مناخ حار 
التغذية واالفتقار إىل  وال تتوفر هبا الرتبة اخلصبة وتتفشى فيها األمراض وسوء 
فرص عمل، وليس للفقراء سيطرة عىل هذه العوامل، مما جيعل عىل احلكومات أن 
تتحمل مسؤولية القضاء عىل مشكلة الفقر، وملا كان من العسري عىل احلكومات 
الفقرية أن تصبح دوالً منتجة دون أن يصلها استثامرات أولية ضخمة تساعدها 
عىل جتاوز هذه املشكالت، فليس هنالك ما ُيمكن تقديمه هلذه احلكومات سوى 
يف  االستثامر  عىل  الدول  هذه  تساعد  أن  يمكنها  والتي  اخلارجية،  املساعدات 

املجاالت األكثر أمهية وجعلها أكثر إنتاجية)16(.
بينام يرى البعض اآلخر من االقتصاديني أن مشكلة الفقر ترجع إىل سوء تكيف 
بشكل  يعالج  وال  نفسه  مسؤوليته  من  الفرد  سلوك  أن  وبام  الفقري،  سلوك  يف 
مناسب إال عىل يد الفرد نفسه، فقد تبنى هؤالء االقتصاديون وجهة نظر متطرفة 
الربامج  رضر  إن  إذ  اخلارجية؛  املساعدات  أو  احلكومي  التدخل  بخصوص 

)16( بانرجي، أهبيجت واسرت دوفلو، اقتصاد الفقراء، ترمجة أنور الشامي، الدوحة، قطر، دار جامعة محد بن خليفة، 2016، ص18 - 19.
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احلكومية واملساعدات اخلارجية أكثر من نفعهام، فهي متنع األشخاص عن البحث 
بأنفسهم عن حلول ملشكالهتم، وبالتايل فإن األفضل للحكومات أن تعمل عىل 
أن تكون األسواق حرة واملحفزات سليمة، وبالتايل فيصبح بوسع الناس العثور 
عىل وسائل حلل ما يواجههم من مشكالت، وال حيتاجون بعد ذلك إىل معونات 

من اخلارج وال حتى من حكومات بلدهم)17(.
رأهُّيا  بنت  منهام  واحدة  كل  أن  سيجد  املذكورتني  النظر  وجهتي  يف  يتأمل  ومن 
التي  النتيجة  عمم  قد  منهام  كال  أن  املشكلة  ولكن  الواقعية،  النامذج  بعض  عىل 
اخلاصة  والظروف  والدوافع  األسباب  يف  وحيقق  يمحص  أن  دون  إليها  توصل 
بكل نموذج، وهذا ما بينه »بانجري« و«دفلو« مؤلفا كتاب اقتصاد الفقراء اللذان 
بينا أن أفضل الطرق يف البحث عن هذه القضايا هو حماكاة التجارب العشوائية، 
تبدأ  املشكلة  أن  أخرى  بأبحاث  وباستعانتهام  أبحاثهام  خالل  من  توصال  وقد 
بالكيفية التي يتخذ الفقراء من خالهلا قراراهتم، وهذا يمكن أن يفرس بمدى توافر 
املوارد املادية عند الفقري، أو كيفية إدارة موارده املالية، أو مدى توافر املعلومات 
عند الفقري حول الفوائد التي ستعود عليه من اختاذ قراره، أو االستغراق التام يف 
مشكالت احلارض إىل درجة عدم القلق بشأن املستقبل، أو غري ذلك من األسباب 

التي ترجع إىل الفقري اخلاصة أو احلياة التي يعيشها الفقراء)18(.
ويرى الباحث أن أسباب الفقر كثرية وال يمكن حرصها فبعضها يرجع إىل حالة 
احلروب أو االستعامر التي تعيشها بعض الدول، وبعضها يمكن عزوه إىل البنية 
وهيمنة  السيايس  اهليكل  إىل  يرجع  وبعضها  االجتامعية،  للمؤسسات  التحتية 
والدخول  للثروات  توزيع  سوء  عليه  يرتتب  وهذا  والنفوذ،  املصالح  أصحاب 
بني أفراد املجتمع، واحتكار فئة قليلة من أصحاب النفوذ السيايس أو الرشكات 
استغالل  وسوء  الوطنية،  للمقدرات  االستعامرية  الدول  أو  اجلنسيات  متعددة 

للموارد املحلية يف إشباع احلاجات االجتامعية.
)17( سامويلسون، االقتصاد، ص406.

)18( بانرجي، اقتصاد الفقراء، ص2 2 - 40.
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عن  كبري  بشكل  ومسؤولة  صحيحة  املذكورة  األسباب  هذه  مجيع  أن  خيفى  وال 
املجتمع  ومؤسسات  احلكومة  جهود  لتظافر  حيتاج  وإصالحها  الفقر،  مشكلة 
قد  األسباب  هذه  بعض  ولكن  متكاملة،  اسرتاتيجية  خطة  يف  واملواطنني  املدين 

يكون أقوى تأثريًا يف حجم هذه املشكلة من البعض اآلخر. 
فعالج مجيع هذه األسباب قد ال يعمل عىل القضاء عىل مشكلة الفقر؛ ألن مشكلة 
الفقر تصاحبها عادات سلوكية معينة وقلة خربة معرفية عند الفقراء متنعهم من 
بسالح  وتزويدهم  ومهاراهتم  سلوكياهتم  بتطوير  إال  مشكالهتم  من  التخلص 
املعرفة، ومن هنا كان االقتصادي اهلندي )أمارتيا صن( يرى أنه البد من إعادة 
يف  التحكم  عىل  األفراد  قدرة  االعتبار  يف  يؤخذ  بحيث  الفقر  مفهوم  يف  النظر 
مواردهم وتعبئتها للتبادل، واعترب صن أن أسباب الفقر ترجع إىل: نقص املوارد، 
إىل  الوصول  حق  يف  وخلل  اخلاصة،  املوارد  يف  التحكم  يف  القدرات  وغياب 
األسواق، وبناء عىل ذلك فالفقر من وجهة نظره ليس جمرد تدين يف الدخل، وإنام 
هو حرمان من القدرات األساسية لإلنسان، ومن هنا فقد أوىل )صن( االهتامم 
بتوسيع مقدرة الفقراء عىل أن حييوا احلياة التي يرغبوها، أو احلياة التي لدهُّيم من 

األسباب ما يدعو إىل تثمينها)19(.
ويرى الباحث أن اجلامع املشرتك بني املذهب االقتصادي اإلسالمي وبني أحدث 
النظريات الغربية هو النظر إىل سلوك الفقري، ولذلك فإن االهتامم بآليات إعادة 
التوزيع وتغيري سلوك الفقراء هو جوهر ما جيب أن تنصب عليه برامج وسياسات 

القضاء عىل مشكلة الفقر.
المطلب الثالث: أنماط السلوك االستهالكي عند الفقراء

أواًل: أنماط االستهالك في المذهب االقتصادي اإلسالمي:
أنامط السلوك االستهالكي هي »عبارة عن طرق وأساليب إنفاق الفرد لدخله يف 
2010م، ص137، وبوشوشة، مريم، مقاربة نظرية حول  )19( صن، أمارتيا، التنمية كحرية، ترمجة شوقي جالل، القاهرة، املركز القومي للرتمجة، 

تطور مفهوم الفقر من آدم سميث إىل أمراتيا صن، اجلزائر، جامعة اإلخوة منتوري، جملة العلوم اإلنسانية، ع46 ديسمرب 2016، ص18.
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الوجوه املختلفة ملواجهة حاجات بيولوجية واجتامعية يف فرتة زمنية معينة«)20(.
نمط  تضبط  التي  املبادئ  من  جمموعة  اإلسالمي  االقتصادي  املذهب  ويعرض 

سلوك الفرد االستهالكي، وهي:
استبعاد اخلبائث من سلة استهالك الفرد، فاملذهب االقتصادي اإلسالمي . 1

يعرف للمسلم الطيبات ويبيحها له، ويعرف له اخلبائث وينهاه عنها؛ فقد 
حرم اإلسالم كل ما خيل بطاقة اإلنسان اجلسدية والعقلية والروحية)21(؛ 
ًما َعىَل َطاِعٍم َيْطَعُمُه إاِلَّ َأْن  قال اهلل تعاىل: }ُقْل اَل َأِجُد يِف َما ُأوِحَي إيَِلَّ حُمَرَّ
ُه ِرْجٌس َأْو فِْسًقا ُأِهلَّ لَِغرْيِ اهلل  َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما َمْسُفوًحا َأْو حَلَْم ِخنِْزيٍر َفإِنَّ

بِِه َفَمِن اْضُطرَّ َغرْيَ َباٍغ َواَل َعاٍد َفإِنَّ َربََّك َغُفوٌر َرِحيٌم{)22(.
إىل . 2 باالستهالك  مأمور  فاإلنسان  االستهالكي:  اإلنفاق  يف  االعتدال 

وجتاوز  اإلرساف  عن  ومنهي  واجلسدية،  العقلية  طاقته  يشبع  الذي  احلد 
ُه اَل حُيِبُّ  إِنَّ ُفوا  ُترْسِ َواَل  ُبوا  َوارْشَ }َوُكُلوا  احلد الذي يلزمه؛ قال اهلل تعاىل: 

فنَِي{)23(. امْلُرْسِ
أولويات . 3 سلم  يراعي  أن  جيب  فاإلنفاق  اإلنفاق:  يف  األولويات  مراعاة 

مراتب:  ثالثة  إىل  احلاجات  املسلمني  احلقيقية، وقد قسم علامء  احلاجات 
املرتبة الرضورية )وهي ما ال بد منها الستقامة حياة اإلنسان ويؤدي فقدها 
للتوسعة  منها  بد  ما ال  احلاجية )وهي  واملرتبة  فسادها(  أو  فقد حياته  إىل 
بالفرد  يليق  بام  األخذ  )وهي  التحسينية  واملرتبة  والضيق(  احلرج  ورفع 

حسب عادة الناس(.
بالرضوريات،  به  يبدأ  احلاجات  إشباع  يف  األولويات  سلم  فمراعاة 
حاجاته  قضاء  قبل  والتحسينيات  احلاجيات  عىل  اإلنفاق  إىل  ينتقل  وال 
يناير2005م،  ع28،  طنطا،  جامعة  اآلداب،  كلية  جملة  مرص،  االجتامعية،  باملكانة  وعالقتها  االستهالكية  األنامط  تغيري  جابر،  إيامن  شومان،   )20(

ص201.
)21( السبهاين، عبد اجلبار محد، مدخل إسالمي إىل النظرية االقتصادية اجلزئية، اربد، األردن، مطبعة حالوة، 2018م، ص91.

)22( سورة األنعام: 145.
)23( سورة األعراف: 31.
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الرضورية، فإن بقي من الدخل يشء فينفق عىل احلاجيات، وال ينتقل إىل 
أنفق  الدخل يشء  بقي من  فإن  احلاجية،  قبل قضاء حاجاته  التحسينيات 

عىل حاجاته التحسينية)24(.
االقتصادي اإلسالمي . 4 فاملذهب  االستهالكي:  اإلنفاق  اإليثاري يف  البعد 

جيعل املسلم يشتق منفعته الذاتية ليس من استهالكه فقط، وإنام من إيثاره 
اآلخرين أيضًا، وهذا يفرس منطق الصدقة واإلنفاق يف سبيل اهلل؛ فالدينار 
أكثر  أنك ستكسب منفعة  قناعة مفادها  الفقري يعكس  يد  الذي تضعه يف 
مما لو أنفقته عىل طعامك ورشابك وإال ملا فعلت)25(؛ قال اهلل تعاىل: }َمَثُل 
ُكلِّ  يِف  َسنَابَِل  َسْبَع  َأْنَبَتْت  َحبٍَّة  َكَمَثِل  اهللَِّ  َسبِيِل  يِف  َأْمَواهَلُْم  ُينِْفُقوَن  ِذيَن  الَّ

ُسنُْبَلٍة ِماَئُة َحبٍَّة َواهللَُّ ُيَضاِعُف ملَِْن َيَشاُء َواهللَُّ َواِسٌع َعِليٌم{)26(.
ادخار ما يفضل عن حاجة الفرد وحاجة من يعول: وهذا يعترب من باب . 5

حسن التدبري؛ ألن استمرار إنفاق املال عىل أوجه احلاجات املختلفة عرب 
الزمن يتطلب ادخار جزء فاضل عن احلاجة واستثامر ذلك اجلزء.

أنامط  وحيارص  االستهالكي  السلوك  يرشد  اإلسالمي  االقتصادي  املذهب  إن 
املظهري  والسلوك  املباهاة  وأثر  التعايل  وأثر  واملجاراة  كاملسايرة  الشاذة  الطلب 
نشاطًا  االستهالك  ليكون  االقتصادي  الرشد  مفهوم  فيتحقق  واحكامه،  بمبادئه 
هادفًا الستمرار الوجود اإلنساين وحمققًا لقوام طاقات اإلنسان الروحية والعقلية 

واجلسدية.
يات االقتصادية الوضعية: ثانيًا: أنماط االستهالك في النظر

وقد حاولت النظرية االقتصادية التقليدية أن تقيم نظرية املنفعة – النمط العقالين 
– كنظرية عامة لتفسري السلوك اإلنساين، وقد كانت هذه النظرية  يف االستهالك 
تقرر أن كل فرد يبحث عن املنفعة أو اللذة ويسعى لتجنب األمل، فابتكروا صورة 

)24( أبو الفتوح، نجاح عبد العليم، االقتصاد اإلسالمي: النظام والنظرية، اربد، األردن، عامل الكتب احلديث، 2011، ص63.
)25( السبهاين، مدخل إسالمي إىل النظرية االقتصادية اجلزئية، ص90.

)26( سورة البقرة: 261.
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اإلنسان االقتصادي الرشيد الذي حياول تعظيم املنفعة التي حيصل عليها، وتقليل 
األمل الذي يضطر إىل حتمله)27(.

وانتقدت مقولة اإلنسان االقتصادي من قبل املدرسة املؤسسية؛ ألن الفرد قد ال 
يتأثر يف سلوكه االقتصادي بالرغبة يف إشباع حاجاته الذاتية بقدر تأثره بالعادات 

االستهالكية لألفراد اآلخرين يف املجتمع الذي يعيش يف كنفه)28(.
للسلوك  أنامط  ثالثة  بني  لبنشتاين«  »هاريف  األمريكي  االقتصادي  ميز  وقد 

االقتصادي تعكس أثرها عىل الطلب وهي: 
األول: أثر املسايرة وتعني أن الفرد يزيد طلبه عىل السلعة مسايرة لآلخرين الذين 

يطلبوهنا.
الثاين: أثر االنفرادية وتعني أن الفرد حيب أن يتميز بامتالك سلعة غري عادية أو 

باهظة الثمن أو فريدة من نوعها.
الثالث: أثر املظهرية وتعني أن الفرد يزيد من طلبه عىل سلعة بسبب أهنا صارت 

تباع بسعر مرتفع فهو استهالك مظهري تفاخري)29(.
والرغبات  احلاجات  تصنع  التي  اخلارجية  املؤثرات  األنامط  هذه  إىل  ويضاف 
باإلعالن والدعاية، وبدالً من أن جيري اإلنتاج وراء االستهالك، صار االستهالك 

جيري وراء اإلنتاج)30(.
ويرى الباحث أن املغاالة يف تقدير صورة اإلنسان االقتصادي الرشيد ال يقلل من 
يلِغ  املذهب االقتصادي اإلسالمي مل  فإننا نجد أن  املنفعة، ولذلك  أمهية تعظيم 
فكرة تعظيم املنفعة بالكلية كهدف للمستهلك الرشيد، بل أعاد تعريفها لتشمل 
وضبط  لإلنسان،  احلقيقي  النفع  حيقق  بام  وقومها  واألخروي  الدنيوي  البعد 
تعاىل:  اهلل  قال  ِقَيمية؛  بمعايري  املنفعة اخلاصة  السلوك االقتصادي يف استجالب 

)27( ببالوي، حازم، دليل الرجل العادي إىل تاريخ الفكر االقتصادي، مرص، دار الرشوق، 1994م، ص107 – 110.
)28( املرجع نفسه، ص163.

)29( السبهاين، عبداجلبار محد، األسعار وختصيص املوارد يف اإلسالم، ديب، اإلمارات، دار البحوث للدراسات اإلسالمية، 2006م، ص107.
)30( املرجع نفسه، ص108، وببالوي، دليل الرجل العادي، ص164.
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ُهَو  ِذي  الَّ }َأَتْسَتْبِدُلوَن  َأْحَسنَُه{)31(، وقال تعاىل:  َفَيتَّبُِعوَن  اْلَقْوَل  َيْسَتِمُعوَن  ِذيَن  }الَّ
{)32(، فقد أشار اهلل تعاىل إىل أن السلوك القويم يتبع األفضل  ِذي ُهَو َخرْيٌ َأْدَنى بِالَّ
واألحسن، واألفضلية تشمل اجلانب األخروي والدنيوي، فاإلنسان ُمطالب أن 
مطلب  هو  والدنيوية  األخروية  احلقيقية  املصلحة  تعظيم  فمعيار  األفضل،  يتبع 
رشعي وفطري، ويشري إىل هذا املعنى اإلمام العز بن عبدالسالم فيقول: »ال خيفى 
املفاسد املحضة  املصالح املحضة، ودرء  عىل عاقل قبل ورود الرشع أن حتصيل 
عن نفس اإلنسان وعن غريه حممود حسن، وأن تقديم أرجح املصالح فأرجحها 
حممود حسن، وأن درء أفسد املفاسد فأفسدها حممود حسن، وأن تقديم املصالح 
املصالح  عىل  الراجحة  املفاسد  درء  وأن  حسن،  حممود  املرجوحة  عىل  الراجحة 
حتريم  عىل  الرشائع  وكذلك  ذلك،  عىل  احلكامء  واتفق  حسن،  حممود  املرجوحة 
من  فاألفضل  األفضل  حتصيل  وعىل  واألعراض،  واألموال  واألبضاع  الدماء 
األقوال واألعامل«)33(، وبذلك يتبني أن تعظيم املنفعة بموجهاهتا وقيودها مطلب 

رشعي.

ثالثًا: عالقة النمط االستهالكي للفقراء بمشكلة الفقر:
مواردهم  أو  الفقراء  دخول  انخفاض  عىل  يقترص  ال  الفقر  مشكلة  سبب  إن 
يقل أمهية  القليلة ال  الدخول  أو  املوارد  استخدام هذه  إساءة  يعترب  بل  فحسب، 
عن السبب األول؛ ألن الفقر يصاحبه عادة عادات سلوكية خاطئة وقلة معرفة – 
وهذا ما بينه الباحث يف املطلب السابق – جتعل من رشحية الفقراء يالحقون أنامطًا 
استهالكية غري رشيدة حتول دون إشباع حاجاهتم احلقيقية ومتنع من القضاء عىل 

مشكلة الفقر من جذورها.
وقد رصد مؤلفا كتاب )اقتصاد الفقراء( من خالل األبحاث التي قاما هبا يف عدد 

)31( سورة الزمر: 18.
)32( سورة البقرة: 61.

)33( العز بن عبد السالم، قواعد األحكام يف إصالح األنام، حتقيق نزيه محاد وعثامن ضمريية، دمشق، سورية، دار القلم، 2015م، ج1 ص9-8.
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من دول العامل عىل عينات خمتلفة من الفقراء عددًا من األنامط االستهالكية غري 
الرشيدة عند الفقراء)34(، وقد توصال إىل جمموعة من األسباب، وهي:

اجلهل واألفكار اخلاطئة: يفتقر الفقراء غالبًا إىل معلومات ذات أمهية بالغة بالنسبة 
هلم ويؤمنون بأفكار خاطئة، وكثريًا ما نجد أفكارًا خاطئة أو معتقدات خرافية قد 
زادت من معاناة األرس الفقرية مثل عدم الثقة يف فوائد تطعيم األطفال، أو إخراج 
األبناء من املدراس يف مراحل مبكرة؛ العتقادهم أن ما يكتسبه األطفال خالل 

السنوات األوىل من تعليمهم هي أشياء ضئيلة القيمة)35(.
االستسالم  إىل  غالبًا  الفقراء  يميل  باالستهالك:  املتعلقة  القرارات  ضبط  عدم 
إلغواء السلع الكاملية وترك الرتكيز عىل السلع الرضورية؛ فبدالً من أن يتم التخيل 
عن الكامليات والرتكيز عىل الرضوريات فكثريًا ما يتم التخيل عن الرضوريات 
واالجتاه للكامليات، وهذا ما جيعل الفقري أيضًا يستسلم لإلغواء يف احلارض وعدم 

التفكري يف ادخار أي مبلغ للمستقبل)36(.
عادة  مسايرة  إىل  الفقراء  من  كثري  يميل  االجتامعية:  واملظاهر  العادات  مسايرة 
طائلة  أمواالً  ينفقون  منهم  كثريًا  ما جيعل  ملاء وجوههم، وهذا  جمتمعاهتم حفظًا 

عىل حفالت الزفاف ومهور الزواج ونفقات اجلنائز يف بعض املجتمعات.
عدم التفكري يف املستقبل: كثريًا ما ينفر الفقراء من التفكري يف املستقبل وحيجمون 
عن االدخار؛ بسبب عدم الشعور باحلاجة إىل التضحية باحلياة احلارضة، وبسبب 

املخاطر الكثرية التي يتعرض هلا الفقراء يف احلارض)37(. 
ويندرج  املعرفة،  نقص  األول:  أمرين:  يف  املؤثرة  األسباب  هذه  إمجال  ويمكن 
فيه اجلهل واإليامن باخلرافات وعدم الوعي بكيفية إنفاق الدخل، والثاين: عدم 
االنضباط يف القرارات املتعلقة يف املستقبل، ويندرج فيه إنفاق مجيع الدخل عىل 

احلارض واالستسالم إلغواء السلع الكاملية.
./http://pooreconomics.com 34( يمكن االطالع عىل هذه األبحاث والدراسات عىل موقع(

)35( بانرجي، اقتصاد الفقراء، ص462.
)36( املرجع نفسه، ص79، 350.

)37( املرجع نفسه، ص351 - 353.
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فهذه األسباب تؤثر يف أنامط سلوك الفقراء االستهالكية، وجتعل من قراراهتم غري 
رشيدة، وهذا يعني أن السياسات اهلادفة للقضاء عىل الفقر – عىل مستوى الدول 
أو املؤسسات املجتمعية – جيب أن تأخذ بعني االعتبار عالج هذه املسببات ملشكلة 

الفقر، وال تكتفي بربامج التحويالت النقدية والعينية.

المبحث الثاني: فلسفة الزكاة في تغيير سلوك الفقراء االستهالكي
سيتناول الباحث يف هذا املبحث فلسفة املذهب االقتصادي اإلسالمي يف عالج 

أسباب الفقر، وفلسفة الزكاة يف تغيري سلوك الفقراء.
المطلب األول: فلسفة المذهب االقتصادي اإلسالمي في عالج أسباب الفقر

اعترب اإلسالم أن أصل التفاوت بني األغنياء وبني الفقراء يعترب أمرًا كونيًا ثابتًا؛ 
ْنَيا َوَرَفْعنَا َبْعَضُهْم َفْوَق  َبْينَُهْم َمِعيَشَتُهْم يِف احْلََياِة الدُّ قال اهلل تعاىل: }َنْحُن َقَسْمنَا 
ا{)38(، فاإلسالم إذًا يقر بالتفاوت بني  َبْعٍض َدَرَجاٍت لَِيتَِّخَذ َبْعُضُهْم َبْعًضا ُسْخِريًّ

األغنياء والفقراء وقد اعترب ذلك من التسخري واالبتالء.
واإلمكانيات  املواهب  يف  بعضهم  بني  خيتلفون  الناس  أن  بالتسخري  فاملراد 
القدرة  اآلخر  للبعض  فإن  املالية،  القدرة  الناس  لبعض  كان  فإذا  والقدرات، 

اجلسدية أو الفكرية، وهذا حيقق التكامل والتعاون بني الناس.
وأما االبتالء واالختبار فاملراد به أن لكل من الغني والفقري وظيفة ُمطالب هبا عند 
اهلل تعاىل؛ فالغني ُمطالب بالشكر بالترصف يف ماله عىل الوجه املطلوب وبإخراج 

حق الفقراء، والفقري ُمطالب بالصرب بضبط نفسه والسعي يف حتصيل رزقه.
والفقراء،  األغنياء  بني  التفاوت  يف  اخلَلقي  بالسبب  أقر  قد  اإلسالم  كان  وإذا 
الفقر من جذورها؛ قال  الفقر، وسعى إىل حل مشكلة  فإنه قد عمل عىل حماربة 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: )اللَُّهمَّ إيِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن اْلُكْفِر َواْلَفْقِر( )39(، قال 

)38( سورة الزخرف: 32.
)39( أخرجه النسائي، أمحد بن شعيب، سنن النسائي، حلب، مكتب املطبوعات اإلسالمية، 1986م، كتاب السهو باب التعوذ يف الصالة، ج3 ص73 

حديث رقم )1347(.



165

مط
ري ن

 تغي
ة يف

زكا
ام ال

ر نظ
دو

كي
هال

الست
راء ا

الفق
وك 

سل

أكتوبر 2022 م ـ  دولة قطــرالعدد )18(

العالمة امُلناوي معلًقا عىل احلديث: )قرن الفقر بالكفر ألنه قد جير إليه()40(. كام 
أو  طغيانه  يف  اإلنسان  هبا  يتسبب  التي  السلوكية  املشكالت  حارب  اإلسالم  أن 
ْنَساَن َلَيْطَغى)6( َأْن  حني يتقاعس عن وظيفته املطلوبة؛ قال اهلل تعاىل: }َكالَّ إِنَّ اإْلِ
َرآُه اْسَتْغنَى{)41(، ومن طغيان اإلنسان أن يمنع حق الفقراء يف ماله، ومن تقاعس 
}َوإَِذا  تعاىل:  قال اهلل  املطلوب؛  الوجه  إنفاق ماله عىل  اإلنسان عن وظيفته عدم 
ِذيَن آَمنُوا َأُنْطِعُم َمْن َلْو َيَشاُء اهللَُّ  ِذيَن َكَفُروا لِلَّ ِقيَل هَلُْم َأْنِفُقوا مِمَّا َرَزَقُكُم اهللَُّ َقاَل الَّ

َأْطَعَمُه{)42(.
تعالج  التي  املؤسسية  واألطر  الترشيعية  األحكام  من  مجلة  اإلسالم  رشع  وقد 

مشكلة الفقر من جذورها، ومن أمهها:
وجوب العمل عىل القادر: كل إنسان يف املجتمع مطالب بالعمل وكسب . 1

ِذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل َفاْمُشوا يِف َمنَاِكبَِها  الرزق؛ قال تعاىل: }ُهَو الَّ
َوُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه{)43(، وقد عد اإلسالم العمل من أجّل األعامل التي يثاب 
َطَعاًما  َأَحٌد  َأَكَل  )َما  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  اهلل  قال رسول  املسلم؛  عليها 
اَلُم، َكاَن  ا ِمْن َأْن َيْأُكَل ِمْن َعَمِل َيِدِه، َوإِنَّ َنبِيَّ اهللَِّ َداُوَد َعَلْيِه السَّ ، َخرْيً َقطُّ
َيْأُكُل ِمْن َعَمِل َيِدِه()44(، وال شك أن إجياب العمل عىل كل مكلف فيه من 
الناحية الرشعية يرفع قيمة العمل وجيعله يف مقام العبادة وحيفز الناس عىل 

التوكل عىل اهلل والسري يف األرض وعدم االتكال عىل الغري.
وسلم: . 2 عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  قال  العمل؛  عىل  للقادر  التسول  حتريم 

ُمْزَعُة  َوْجِهِه  يِف  َلْيَس  الِقَياَمِة  َيْوَم  َيْأيِتَ  َحتَّى  النَّاَس  َيْسَأُل  ُجُل  الرَّ َيَزاُل  )َما 
االختيارية  البطالة  باب  يغلق  ما  احِلَكم  من  التسول  حتريم  ويف  حَلٍْم()45(، 

)40( امُلناوي، زين الدين عبدالرؤوف، فيض القدير رشح اجلامع الصغري، مرص، املكتبة التجارية الكربى، 1356هـ، ج2 ص135.
)41( سورة العلق: 6 - 7. 

)42( سورة يس: 47.
)43( سورة امُللك: 15.

)44( البخاري، حممد بن إسامعيل، اجلامع الصحيح، دار طوق النجاة، 1422هـ، كتاب البيوع باب كسب الرجل وعمل يده ج3 ص57 حديث رقم 
.)2072(

)45( البخاري، اجلامع الصحيح، كتاب الزكاة باب من سأل الناس تكثرا، ج2 ص123 حديث رقم )1474(.
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ويعالج املعوقات العملية التي تثبط الناس عن العمل والسعي يف األرض.
فالرجل . 3 األرسة؛  عرب  للتكافل  فطري  نظام  وهو  الواجبة:  النفقات  نظام 

حمفوز فطرة ومكلف رشعًا بالنفقة عىل زوجته وأوالده، واألوالد مكلفني 
رشعًا بالنفقة عىل والدهُّيم الفقراء؛ قال تعاىل: }َيْسَأُلوَنَك َماَذا ُينِْفُقوَن ُقْل َما 
بِيِل{)46(،  َأْنَفْقُتْم ِمْن َخرْيٍ َفِلْلَوالَِدْيِن َواأْلَْقَربنَِي َواْلَيَتاَمى َوامْلََساِكنِي َواْبِن السَّ
َلُه ِرْزُقُهنَّ َوِكْسَوهُتُنَّ بِامْلَْعُروِف اَل ُتَكلَُّف َنْفٌس  امْلَْوُلوِد  وقال تعاىل: }َوَعىَل 
إاِلَّ ُوْسَعَها{)47(، ونظام النفقة الواجبة حيفز األفراد للعمل وحيارب التعطل 

والبطالة االختيارية. 
العمل اخلريي: يسهم النشاط التطوعي يف رصد جيوب الفقر واالنكشاف . 4

الكفاية  تأمني  طريق  عن  معاجلتها  إىل  ويبادر  االجتامعي  األمن  يف 
يقترص  َوالتَّْقَوى{)49(، وال  اْلرِبِّ  َعىَل  }َوَتَعاَوُنوا  تعاىل:  قال  للمحتاجني)48(؛ 

العمل اخلريي عىل اإلعانات النقدية فحسب بل يشمل كل أبواب اخلري.
املجتمع . 5 يف  مدى  واألوسع  أثرًا  األعمق  التكافل  نظام  وهو  الزكاة:  نظام 

يِهْم هِبَا{)50(. ُرُهْم َوُتَزكِّ ْم َصَدَقًة ُتَطهِّ اإلسالمي؛ قال تعاىل: }ُخْذ ِمْن َأْمَواهِلِ
وال . 6 الزكاة،  نظام  بعد  االجتامعي  للتكافل  نظام  أكرب  وهو  الوقف:  نظام 

يف  الوقف  نظام  يسهم  بل  فحسب  االجتامعي  التأمني  يف  دوره  يقترص 
ابن  فعن  االجتامعي؛  املال  رأس  ومتويل  البرشي  املال  رأس  يف  االستثامر 
عمر ريض اهلل عنهام: )أن عمر بن اخلطاب أصاب أرضا بخيرب، فأتى النبي 
صىل اهلل عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول اهلل، إين أصبت أرضًا 
شئت  )إن  قال:  به؟  تأمر  فام  منه،  عندي  أنفس  قط  ماالً  أصب  مل  بخيرب 
وال  يباع  ال  أنه  عمر،  هبا  فتصدق  قال:  هبا(  وتصدقت  أصلها،  حبست 

)46( سورة البقرة: 215.
)47( سورة القرة: 233.

)48( السبهاين، عبداجلبار محد، شبكات األمان والضامن االجتامعي، اململكة العربية السعودية، جلة امللك عبد العزيز، م23 ع1، ص10.
)49( سورة املائدة: 2.

)50( سورة التوبة: 203.
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يوهب وال يورث، وتصدق هبا يف الفقراء، ويف القربى ويف الرقاب، ويف 
منها  يأكل  أن  وليها  والضيف ال جناح عىل من  السبيل،  وابن  اهلل،  سبيل 

باملعروف، ويطعم غري متمول()51(.
الدولة وبيت املال: يعترب بيت املال امللجأ األخري لتأمني الكفاية للمواطنني، . 7

املجتمع  يف  التكافلية  األطر  وتستنفد  لألفراد  الذاتية  املوارد  تعجز  فحني 
فاعليتها يبدأ دور بيت املال يف ضامن املواطنني وتأمني كفايتهم)52(.

التعليم  قطاع  توفري  يشمل  بل  املال  بيت  عىل  الدولة  دور  يقترص  وال 
التي  الفنية  واملهارات  العلمية  الكفاية  بإعداد  فيها  هتتم  والتي  والتدريب 
تؤهل الفقراء للعمل؛ وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إىل عامله 

أن أجروا عىل طلبة العلم الرزق وفرغوهم للطلب)53(.
ممارسة  عىل  األفراد  لتحمل  للدولة  اإلسالم  أعطاها  التي  الوسائل  ومن 
العمل: حرمان املتعطل من العمل بإرادته من أي دخل مايل من الدولة)54(؛ 
قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: )ال حتل الصدقة لغني، وال لذي مرة 

سوي()55(، ومعنى املِرة القوي، ومعنى السوي سليم األعضاء.
املذهب  هبا  جاء  التي  املؤسسية  واألطر  الترشيعية  األحكام  هذه  من  وتبني 
القضاء  أن  إىل  ذلك  مرد  ولعل  فيها،  كبري  تنوع  وجود  اإلسالمي  االقتصادي 
عىل الفقر يف املنظور اإلسالمي يتطلب منظومة متكاملة تعالج أسباب الفقر من 
الفقراء،  عند  سلبية  سلوكية  عادات  إىل  يرجع  األسباب  هذه  وبعض  جذوره، 

وبعضها يرجع إىل نقص يف املوارد.

)51( البخاري، اجلامع الصحيح، باب الرشوط يف الوقف، ج3 ص198 حديث رقم )2737(.
)52( السبهاين، شبكات األمان والضامن االجتامعي، ص12.

)53( ابن عبد الرب، أبو عمر القرطبي، جامع بيان العلم وفضله، السعودية، دار ابن اجلوزي، 1994م، ج1 ص647.
)54( دنيا، شوقي أمحد، اإلسالم والتنمية االقتصادية، د.م، دار الفكر العريب، 1979م، ص132.

)55( أبو داود، سليامن بن األشعث، سنن أيب داود، بريوت، املكتبة العرصية، باب من يعطي الصدقة، ج2 ص118 حديث رقم )1634(.
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المطلب الثاني: نظرة نظام الزكاة إلى سلوك الفقراء
اإلنسان  تنمي  عظيمة  وأهداف  مقاصد  لتحقق  الزكاة  فريضة  تعاىل  اهلل  رشع 

واملجتمع، ومن أبرز أهداف نظام الزكاة املتعلقة بتغيري سلوك الفقراء:

أواًل: تطهير نفوس الفقراء من الصفات السلبية: 
من  املعطي  نفس  تطهر  فالزكاة  املذمومة؛  الصفات  من  التطهري  بالتطهري  واملراد 
نفس  يف  تنمي  فالزكاة  اإلجيابية؛  الصفات  تنمية  بالتزكية  واملراد  والبخل،  الشح 
يِهْم  َوُتَزكِّ ُرُهْم  ُتَطهِّ ْم َصَدَقًة  َأْمَواهِلِ ِمْن  }ُخْذ  املعطي فعل اخلري)56(؛ قال اهلل تعاىل: 
هِبَا{)57(، قال الطاهر ابن عاشور يف تفسري هذه اآلية: »فقوله: )تطهرهم( إشارة 
إىل مقام التخلية عن السيئات، وقوله: )تزكيهم( إشارة إىل مقام التحلية بالفضائل 

واحلسنات«)58(.
قال الراغب األصفهاين: »وتسميته – أي الزكاة – بذلك ملا يكون فيها من رجاء 
فإن  مجيعا،  هلام  أو  والربكات،  باخلريات  تنميتها  أي:  النفس،  لتزكية  أو  الربكة، 
اخلريين موجودان فيها... وبزكاء النفس وطهارهتا يصري اإلنسان بحيث يستحق 
يف الدنيا األوصاف املحمودة، ويف اآلخرة األجر واملثوبة. وهو أن يتحرى اإلنسان 

ما فيه تطهريه«)59(.
سلوك  ويقّوم  للمجتمعات  األخالقي  النظام  معاجلة  إىل  هُّيدف  الزكاة  فنظام 
األغنياء بتشجيعهم عىل البذل والعطاء وحيارب ظاهرة البخل والشح، وال شك 
أن هذا التقويم يمتد أثره إىل الفقراء فيطهر نفوسهم من احلقد واحلسد وينمي فيهم 
روح األخوة الدينية واالنتامء للمجتمع الذي يعيشون فيه، فنظام الزكاة هُّيدف إىل 
سيادة القيم اإلجيابية يف املجتمع من خالل تنمية الشعور بالواجب وأداء حقوق 
)56( الزرقا، حممد أنس، دور الزكاة يف االقتصاد العام والسياسة املالية، كتاب اقتصاديات الزكاة، حترير منذر قحف، جدة، البنك اإلسالمي للتنمية، 

1997م، ص469.

)57( سورة التوبة: 103.
)58( ابن عاشور، حممد الطاهر، تفسري التحرير والتنوير، تونس، الدار التونسية للنرش، 1984م، ج11 ص22. 

)59( الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، ص381.
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الغري يف نفوس أفراد املجتمع)60(.

ثانيًا: تحفيز الفقراء إلى تشغيل أموالهم وتنميتها: 
َأْعَطْيُتْم  »إَِذا  اخلطاب:  بن  عمر  سيدنا  قال  رشعيًا؛  مقصدًا  الفقري  إغناء  يعترب 
للفقراء فقط بل  فالزكاة ال هتدف إىل إشباع احلاجات االستهالكية  َفَأْغنُوا«)61(، 
اهلل  رسول  فعله  ما  وهذا  الغنى،  حال  إىل  حاهلم  من  الفقراء  إخراج  إىل  هدفت 
الفقراء إىل كيفية عالج مشكلته ووجهه  صىل اهلل عليه وسلم عندما أرشد أحد 
املناسبة؛ فعن أنس بن مالك ريض اهلل  العمل  آلة  له  له وهيأ  املناسب  العمل  إىل 
عنه، أن رجاًل من األنصار أتى النبي صىل اهلل عليه وسلم يسأله، فقال: )أما يف 
بيتك يشء؟( قال: بىل، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نرشب فيه من 
املاء، قال: )ائتني هبام(، قال: فأتاه هبام، فأخذمها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
بيده، وقال: )من يشرتي هذين؟( قال رجل: أنا، آخذمها بدرهم، قال: )من يزيد 
عىل درهم مرتني، أو ثالثا(، قال رجل: أنا آخذمها بدرمهني فأعطامها إياه، وأخذ 
أهلك،  إىل  فانبذه  طعاما  بأحدمها  )اشرت  وقال:  األنصاري،  وأعطامها  الدرمهني 
واشرت باآلخر قدوما فأتني به(، فأتاه به، فشد فيه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
يومًا(،  عرش  مخسة  أرينك  وال  وبع،  فاحتطب  )اذهب  له:  قال  ثم  بيده،  عودًا 
فذهب الرجل حيتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عرشة دراهم، فاشرتى ببعضها 
ثوبًا، وببعضها طعامًا، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: )هذا خري لك من أن 

جتيء املسألة نكتة يف وجهك يوم القيامة( )62(. 
وقد وجدنا يف مفردات الفقه اإلسالمي أن فقهاء الشافعية نصوا عىل أن الفقراء 
واملساكني ُيعطون كفاية العمر كله)63(، وال يقترص األمر عىل إعطاء الفقري كفاية 
السادس  العدد  واالجتامعية،  اإلنسانية  للبحوث  املفتوحة  القدس  جامعة  جملة  الزكاة،  لنظام  الرشعية  املقاصد  السمغويل،  رشيد  أمحد،  بن   )60(

واألربعون، أيلول 2018م، ص30.
)61( ابن أيب الشيبة، أبو بكر العبيس، املصنف يف األحاديث واآلثار، الرياض، مكتبة الرشد، 1409هـ، ج2 ص403، كتاب الزكاة باب )ما قالوا يف 

الزكاة قدر ما يعطى منها(.
)62( أبو داود، سليامن بن األشعث، سنن أيب داود، بريوت، املكتبة العرصية، كتاب الزكاة، باب ما جتوز فيه املسألة، حديث رقم )1641(.
)63( الرشبيني، شمس الدين اخلطيب، مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، بريوت، دار الكتب العلمية، 1994م، ج4 ص185.
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ولذلك  أمواهلم،  تنمية  عىل  الفقراء  حتفيز  هو  اهلدف  فإن  واحدة؛  دفعة  عمره 
مصدر  إجياد  عىل  حُيفز  الكسب  حُيسن  الذي  الفقري  أن  عىل  االشافعية  نص  فقد 
الزكاة ما  ُيعطى من  له دراية يف حرفة  الذي  الفقري  أن  له، ومن ذلك  دائم  دخل 
لتجارته)64(، وهذا  مال  ُيعطى رأس  بالتجارة  دراية  له  به حرفته، وإن كان  جيهز 
ودعمهم  بأنفسهم  الغنى  ليحققوا  الفقراء  حتفيز  إىل  هُّيدف  الزكاة  نظام  أن  يعني 
كثري  تغيري  عىل  يعمل  الزكاة  نظام  أن  يتضمن  وهذا  واستثامرها،  أمواهلم  لتنمية 
الفقراء كالكسل والبطالة االختيارية  تنترش يف رشحية  التي  السلبية  الصفات  من 

والتواكل واالعتامد عىل اآلخرين.
وبذلك يتبني أن فلسفة الزكاة يف القضاء عىل مشكلة الفقر ال تقترص عىل إشباع 

حاجاهتم املادية فحسب، بل تشمل األمور اآلتية:
هذه  أن  شك  وال  والكراهية،  واحلسد  احلقد  من  نفوسهم  وتزكية  تطهري  أوالً: 
املظاهر السلبية ال ُتزال باملواعظ العاطفية املجردة بل باملواقف اإلجيابية، وبذلك 

يؤسس نظام الزكاة لنظام تكافل اجتامعي.
ثانيًا: دعم الفقراء وحتفيزهم الستثامر أمواهلم وتنميتها، وبذلك يعمل نظام الزكاة 

عىل أسس باعثة للتنمية االقتصادية.

المبحث الثالث: اآلليات والبرامج التي يقدمها نظام الزكاة
لتغيير نمط سلوك الفقراء االستهالكي

لتغيري  الزكاة  نظام  يقدمها  التي  اآلليات  أبرز  املبحث  هذا  يف  الباحث  سيتناول 
الزكاة  مؤسسات  تقدمها  التي  الربامج  وأبرز  االستهالكي،  الفقراء  سلوك  نمط 

املعارصة.

)64( الرشبيني، مغني املحتاج، ج4 ص186.
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المطلب األول: اآلليات التي يقدمها نظام الزكاة لتغيير نمط سلوك الفقراء االستهالكي

أواًل: إيجاد مصادر دخل دائمة للفقراء:
إذا اعتربنا أن من أهم األسباب املؤثرة يف مشكلة الفقر هو عدم ضبط القرارات 
املتعلقة باالستهالك وعدم التفكري يف املستقبل، فإن نظام الزكاة قد جتاوز هذين 

امُلسببني وأوجد مصادر دخل دائمة للفقري.
إن مقصد إغناء الفقري يعترب من أبرز مقاصد نظام الزكاة، ومن املعلوم أن إغناء 
الفقري ال يتحقق بإشباع حاجاته احلارضة فحسب، بل بتوجيه الفقري للتفكري نحو 
املستقبل والعمل عىل إجياد مصدر دخل دائم له، ولذلك فقد نص فقهاء الشافعية 
وبعض احلنابلة أن الفقري ُيعطى ما يكفيه مدة حياته؛ قال اإلمام النووي: »يف قدر 
املرصوف إىل الفقري واملسكني: قال أصحابنا العراقيون وكثريون من اخلراسانيني 
يعطيان ما خيرجهام من احلاجة إىل الغنى وهو ما حتصل به الكفاية عىل الدوام وهذا 
هو نص للشافعي رمحه اهلل«)65(، وال يعني هذا أن ُيعطى مبلغًا نقديًا كبريًا دفعة 
واحدة، بل ُيشرتى للفقري ما يكون مصدر دخل دائم له بالتفصيل اآليت املنقول يف 

الكتب الفقهية)66(: 
إذا كان الفقري حيسن حرفة أو صنعة فُيشرتى له أدوات وآالت احلرفة أو . 1

الصناعة التي يشتغل هبا بالقدر الذي حيصل له من الربح ما يفي بكفايته.
إذا كان الفقري حُيسن التجارة ُفيعطى رأس مال يتاجر به يف املجال التي يتقنه . 2

وبالقدر الذي حيصل له من الربح ما يفي بكفايته.
إذا كان الفقري من أهل الضياع – والضيعة األرض املغلة - وحُيسن استغالل . 3

األرايض فُيعطى ما يشرتي به أرضًا أو حصة يف أرض.
إذا كان الفقري ممن حُيسن الرعي أو استغالل املوايش فُيعطى ما يشرتي به . 4

من  الراجح  معرفة  اإلنصاف يف  املرداوي،  وانظر:  2016، ج6 ص193،  الفكر،  دار  د.م،  املهذب،  املجموع رشح  بن رشف،  النووي، حييى   )65(
اخلالف، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، ج3 ص239.

)66( النووي، املجموع رشح املهذب، ج6 ص194، والرشبيني، مغني املحتاج، ج4 ص186.
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ماشية ليستغلها وينتفع من دخلها.
من . 5 وينتفع  ليستغلها  عقار  له  فُيشرتى  صنعة  وال  جتارة  حُيسن  ال  كان  إذا 

دخلها.

يب للفقراء: ثانيًا: دعم التعليم والتدر
يعترب اجلهل أحد األسباب املؤثرة يف نمط سلوك الفقراء االستهالكي غري العقالين، 
وإن االهتامم بزيادة العلم واملعرفة عند رشحية الفقراء يرتك بصمة عىل سلوكهم 
بالرشد يف  املذهب االقتصادي اإلسالمي هُّيتم  االستهالكي، ولذلك وجدنا أن 
ضبط نمط السلوك االستهالكي، ووجدنا أن النظرية الكالسيكية اهتمت بالنمط 

العقالين يف االستهالك، وهذا يتطلب توفري سالح العلم واملعرفة للفقري.
من  وجعل  اهتامم  أيام  واملعرفة  بالعلم  اإلسالمي  االقتصادي  املذهب  اهتم  وقد 
طلب العلم يف مصاف احلاجات األساسية التي يطلبها اإلنسان؛ }اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك 
ِذي َخَلَق{)67(، وجاء نظام الزكاة ليعترب أن التعليم أحد أبرز احلاجات األساسية  الَّ
الزكاة يف طلب  الفقهاء عىل جواز رصف  الفقري؛ فقد نص مجهور  التي حيتاجها 
النجابة يف طلب  الشافعية  فقهاء  العلم)68(، واشرتط  التفرغ لطلب  العلم برشط 

العلم)69(، 
علم  طالب  بكونه  الزكاة  من  املستحق  العلم  طالب  الفقهاء  مجهور  قيد  وقد 
رشعي)70(، ولكن الذي يفهم من نصوص متأخري الشافعية أهنم أحلقوا بالعلم 
الرشعي علوم اآللة كالنحو والرصف واللغة، وعللوا ذلك بعموم نفعها وكوهنا 
من فروض الكفاية)71(، ونص اإلمام األردبييل يف كتاب األنوار: »ولو قدر عىل 
الذي هو فرض  العلم  أو  القرآن  بتعلم  أو غريها وهو مشتغل  بالوراقة  الكسب 

)67( سورة العلق: 1.
)68( ابن عابدين، حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار، ج2 ص340، والبهويت، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن اإلقناع، بريوت، دار الكتب 

العلمية، د.ت، ج2 ص273
)69( الرشواين، عبد احلميد، حاشية الرشواين عىل حتفة املحتاج، مرص، املكتبة التجارية الكربى، 1983م، ج7 ص152.

ص175،  ج4  املنهاج،  ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  املحتاج  مغني  والرشبيني،  ص340،  ج2  املختار،  الدر  عىل  عابدين  ابن  حاشية  عابدين،  ابن   )70(
والبهويت، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن اإلقناع، بريوت، دار الكتب العلمية، د.ت، ج2 ص273.

)71( اهليتمي، أمحد بن عيل، املنهاج القويم، بريوت، دار الكتب العلمية، 2000م، ص237.
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له  حلت  والتعليم  التعلم  عن  يقطعه  بالكسب  واالشتغال  تعليمه  أو  كفاية 
الزكاة«)72(، فقد أطلق علوم فرض الكفاية ومل يقيدها بكوهنا رشعية، وعىل ذلك 
فيجوز إعطاء الزكاة لطالب العلم الديني والدنيوي إذا كان من فروض الكفاية.

دينه  يف  تنفعه  التي  العلم  كتب  لرشاء  إليه  حُيتاج  ما  أخذ  احلنابلة  فقهاء  وأجاز 
ودنياه، واعتربوا ذلك من النفقة التي حيتاجها طالب العلم؛ جاء يف كتاب »كشاف 
القناع للبهويت«: »سئل الشيخ – يعني ابن تيمية – عمن ليس معه ما يشرتي به كتبا 
للعلم يشتغل فيها؟ فقال: جيوز أخذه منها ما حيتاج إليه من كتب العلم التي ال بد 

ملصلحة دينه ودنياه منها«)73(.
عىل  االعتامد  عىل  يعينهم  الذي  النافع  العلم  وتعليمهم  الفقراء  رشحية  تأهيل  إن 
املصالح  بتحصيل  يتعلق  الكفاية  فرض  الكفاية؛ ألن  فروض  من  يعترب  أنفسهم 
العز بن عبد  العامة، يقول اإلمام  املصالح  الفقراء وتأهيلهم من  العامة، وتعليم 
السالم: »ويتعلق فرض الكفاية باألمور الكلية من مصالح الدنيا واآلخرة كالعلم 

واجلهاد وما يصلح به املعاش كاحلرث«)74(
الفقراء العاطلني ويمنحهم فرصة للتعلم  الزكاة موردًا متويليًا يعني  ويقدم نظام 
والتدرب عىل اكتساب احلرف والصناعات والتخلص من عادة التسول، فينمو 
أن  عىل  والقدرة  العمل  سوق  إىل  للدخول  ويؤهلهم  العلمي  مؤهلهم  بذلك 

يكتسبوا دخوهلم بعمل أيدهُّيم.

المطلب الثاني: البرامج التي تقدمها مؤسسات الزكاة المعاصرة لتغيير النمط االستهالكي

أواًل: برامج التنمية االقتصادية لمؤسسة الزكاة بوالية سالنجور:
الرائدة يف جمال عمل املؤسسات الزكوية املعارصة: جتربة مؤسسة  التجارب  من 

)72( األردبييل، يوسف بن ابراهيم، األنوار ألعامل األبرار، الكويت، دار الضياء، 2006م، ص291.
)73( ابن عابدين، حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار، ج2 ص340، والبهويت، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن اإلقناع، دار الكتب العلمية، 

بريوت، ج2 ص273
)74( العز بن عبد السالم، الغاية يف اختصار النهاية، بتحقيق إياد الطباع، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، 2016م، ج7 ص157.
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1994م، وكان اسم املؤسسة  الزكاة يف والية سالنجور بامليزيا التي ُأنشأت سنة 
وكان  1995م،  يف  بالعمل  املؤسسة  وبدأت  وجبايتها(،  الزكاة  حتصيل  )مركز 
نجاح  وبعد  احلاسوبية،  الزكاة  وفاتورة  احلاسوب  جهاز  يستخدمون  املوظفون 
وتم  بسالنجور(،  الزكاة  )مركز  إىل  املؤسسة  اسم  تغيري  تم  1996م  يف  املؤسسة 
ليصبح  املؤسسة  اسم  تغري   2006 ويف  1998م،  يف  الزكاة(  رصف  )قسم  تأسيس 

)مؤسسة الزكاة بوالية سالنجور()75(.
وقد هدفت املؤسسة إىل رفع مستوى إدارة أموال الزكاة وتطويرها وبلوغ أقىص 
االقتصادي  املستوى  ورفع  الفقر  معاجلة  إىل  إضافة  الزكاة،  جباية  يف  ممكن  حد 
للمجتمع، وهتيئة خدمات ذات جودة عالية ألصحاب األموال الزكوية، ورصف 

الزكاة بشكل فعال ومؤثر)76(.
أجل  من  وهتيئتهم  واملساكني  للفقراء  استثامرية  مشاريع  بتمويل  املؤسسة  تقوم 

إدارهتا وفق اآللية اآلتية:
تكون . 1 ما  وعادة  وميوله،  مستحق  كل  عن  دراسة  بإعداد  املؤسسة  تقوم 

االختبارات صعبة؛ ألن املؤسسة ال تعطي أموال الزكاة إال ملن وجدته أهال 
لذلك، واملراد باألهلية الشخص الذي يتمتع بمهارات يف التجارة ولديه 
القابلية للتعلم، وتقوم بإعطاء املستحقني دورات تدريبية قبل بداية التجارة 

وأثنائها، ومتدهم برؤوس أموال إضافية بعد نجاح مشاريعهم.
يتم إعطاء ورشة أو دورة يف أساسيات التجارة قبل البدء بالتجارة، وتتضمن . 2

التجارة، واملهارات  املالية، والتدريب عىل مهارات  الورشة كيفية اإلدارة 
التي حيتاجها املستحقني لتنمية أنفسهم، ومراقبة ذلك أثناء القيام بالتجارة

يتم حتديد رأس املال امُلعطى للمستحقني لالستثامر بعد حتديد نوع التجارة، . 3
وأجرة  للتجارة  الرئيسية  والبضائع  باآلالت  بتزويدهم  املؤسسة  وتقوم 
)75( خنفويس، عبد العزيز، املؤسسات الزكوية كآلية ملعاجلة الفقر وفق برنامج التنمية االقتصادية: مؤسسة الزكاة بوالية سالنجور بامليزيا أنموذجًا، 

املجلة العربية للدراسات الرشعية والقانونية، العدد األول، معهد امللك سلامن للدراسات واخلدمات اإلنسانية، السعودية، 2014م، ص145.
)76( املرجع نفسه، ص146.
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الدكاكني)77(.
وقد أنشأت املؤسسة عدة مشاريع يف هذا املجال، ومن أبرزها:

مرشوع املغسلة )حمل لغسل املالبس(.. 1
مرشوع املتاجرة يف املأكوالت اخلفيفة.. 2
مرشوع املتاجرة يف البهارات.. 3
مرشوع الدكان املتحرك.. 4
 ومرشوع رشكة تسويق املنتجات.. 5
مرشوع رشكة منتجات احِلَرف اليدوية)78(.. 6

يع التأهيلية لصندوق الزكاة األردني: ثانيًا: برامج المشار
صدر قانون الزكاة يف األردن سنة 1978، ويف سنة 1988م أعطى القانون لصندوق 

الزكاة الشخصية املعنوية واالستقالل املايل واإلدارة وحق التملك والتعاقد.
واهلبات،  واملساعدات  الزكاة  أموال  استقطاب  زيادة  إىل  الصندوق  وهُّيدف 
اخلدمات  تقديم  يف  واملسامهة  الفقرية،  األرُس  تشغيل  فرص  زيادة  يف  واملسامهة 

الصحية للفقراء، وزيادة عدد املشمولني بمساعدات نقدية متكررة)79(.
باستقبال  فيقوم  التأهيلية،  املشاريع  الصندوق  هبا  يقوم  التي  املشاريع  أبرز  ومن 
املشاريع  وتستهدف  املناسب،  القرار  واختاذ  وتدقيقها  االجتامعية  الدراسات 
التأهيلية فئات األرامل الفقراء، واملسنني الفقراء، وُأرس السجناء الفقراء، وطالب 

العلم الفقراء، واملرىض الفقراء.
وتقوم آلية دعم املشاريع التأهيلية كام يأيت:

يتم إجراء دراسة اجتامعية أولية لطالب املرشوع.. 1
القيام بإجراء زيارة ميدانية ألرسة طالب املرشوع، والتأكد من وجود البيئة . 2

)77( املرجع نفسه، ص155. 
)78( املرجع نفسه، ص156.

)79( صندوق الزكاة األردين، التقرير السنوي لسنة 2017م، موقع صندوق الزكاة، http://www.zakatfund.org/Default.aspx?Lng=1&P=H، شوهد 
بتاريخ 4 - 1 - 2022م.
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املناسبة، والقدرة عىل إقامة املرشوع.
يتم حتويل املعاملة إىل مديرية املشاريع للتدقيق واملوافقة.. 3
يقدم طالب املرشوع تعهد خطي بضامن استمرارية املرشوع التأهييل، ويف . 4

حال خمالفة ذلك ُيطالب بدفع قيمة املرشوع.
توقع اتفاقية عقد تأهيل بني الصندوق ومتلقي اخلدمة بالرشوط والضامنات . 5

الالزمة الستمرارية املرشوع.
ُتسلم مستلزمات املرشوع لألرسة املستفيدة من املرشوع التأهييل)80(.. 6

ومن أبرز املشاريع التأهيلية التي دعمها صندوق الزكاة:
مشاريع الزراعة واإلنتاج احليواين: وقد ركز الصندوق عىل املشاريع التي . 1

ال تتطلب معدات أو آالت إنتاجية، وإنام حتتاج للتدريب والصيانة خالل 
فرتة املرشوع، ومن هذه املرشوعات:

مرشوع تربية األبقار احللوب.أ. 
مرشوع تربية املاعز الشامي.ب. 
مرشوع تصنيع مشتقات احلليب.ت. 
مرشوع تربية النحل.ث. 

املرشوعات الصناعية واحِلَرف اليدوية: وقد ركز الصندوق عىل املشاريع . 2
التي تتطلب آالت ومعدات قليلة، ومن أبرز هذه املشاريع:

مرشوع حياكة امللبوسات.أ. 
مرشوع الرتيكو والتطريز.ب. 
مرشوع الرسم عىل الرمل والزجاج.ت. 
مرشوع الُبسط والسجاد.ث. 
مرشوع التنجيد العريب للُفرش)81(.ج. 

شوهد   ،http://www.zakatfund.org/Default.aspx?Lng=1&P=H الزكاة،  صندوق  موقع  الزكاة،  لصندوق  اإلجراءات  دليل  الزكاة،  صندوق   )80(
بتاريخ 4 - 1 - 2022م.

)81( صندوق الزكاة األردين، التقرير السنوي لسنة 2017م، موقع صندوق الزكاة، http://www.zakatfund.org/Default.aspx?Lng=1&P=H، شوهد 
بتاريخ 4 - 1 - 2022م.
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ثالثًا: برامج مقترحة: من البرامج التي يمكن أن تقدمها مؤسسة الزكاة المعاصرة:
برنامج التعليم والتدريب التقني واملهني للفقراء: ويتضمن مجيع املهارات . 1

القطاعات  شتى  يف  املهنية  باملامرسة  املتصلة  والتكنولوجيا  والعلوم 
واملهني  التقني  والتدريب  التعليم  أمهية  وتتمثل  واالجتامعية،  االقتصادية 
يف تنمية قدرات األفراد وتأهيلهم للحصول عىل عمل فضاًل عن أمهيته يف 

مواجهة حتديات البطالة وحتفيز التنمية االقتصادية واالجتامعية)82(.
التقني  والتدريب  التعليم  برنامج  متويل  الزكاة  تدعم مؤسسة  أن  وُيقرتح 

واملهني لرشحية الفقراء بإحدى اآلليات اآلتية:
التقني أ.  والتدريب  التعليم  معاهد  يف  اجلاّدين  الفقراء  الطلبة  دراسة  متويل 

واملهني مما يعينهم عىل اكتساب احلرف والصناعات.
توجيه الفقراء العاطلني عن العمل للدراسة يف معاهد التعليم والتدريب ب. 

التقني واملهني يف جماالت خيتارها الفقراء بأنفسهم.
لتوجيه ت.  التدريب  معاهد  وبني  الزكاة  مؤسسات  بني  تعاون  وجود  ينبغي 

الطلبة الفقراء إىل املجاالت األكثر طلبًا يف سوق العمل.
احلكومة ث.  مؤسسات  وبني  الزكاة  مؤسسات  بني  تعاون  وجود  يفضل 

والقطاع اخلاص هتدف إىل تشغيل هؤالء الطالب إذا أهنوا تدريبهم.
برنامج ترشيد الوعي االستهالكي وإدارة ميزانية األرسة: وُيعنى بالوعي . 2

االستهالكي إحاطة املستهلك باملعلومات واإلرشادات املتعلقة بمختلف 
الصحية  احلقائق  واإلرشادات  باملعلومات  واملراد  االستهالك،  أوجه 
واالقتصادية واالجتامعية والبيئية، فالوعي االستهالكي يساعد عىل اختاذ 
احلقيقية يف  املنفعة  بذلك  فتتحقق  احلقيقية  باحلاجة  تتعلق  قرارات رشيدة 

احلفاظ عىل املال والصحة واملجتمع)83(.
)82( تقرير املقرر اخلاص املعني باحلق يف التعليم، اجلمعية العامة لألمم املتحدة، 15-8-2012م، ص4.

)83( ياليشاين، وهيبة وحممد فرحي، دور الوعي االستهالكي يف ترشيد سلوك املستهلك، جملة دراسات العدد االقتصادي، املجلد 7 العدد 1، ص4.
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ويقصد بميزانية األرسة مقابلة إيرادات األرسة ونفقاهتا خالل فرتة معينة 
ملعرفة الفائض أو العجز، ودراسة البدائل املتاحة الستثامر الفائض وتغطية 

العجز)84(.
وُيقرتح أن تقدم مؤسسة الزكاة برنامج ترشيد الوعي االستهالكي وإدارة 

ميزانية األرسة باآللية اآلتية:
يتم تنظيم بعض املحارضات والورشات وتنسيق كتيبات إرشادية متعلقة أ. 

برتشيد الوعي االستهالكي وإدارة ميزانية األرسة.
الصحية ب.  املعلومات  أبرز  عىل  املنظمة  والورشات  املحارضات  تشتمل 

واستهالك  للدخل  الفرد  إنفاق  بكيفية  املتعلقة  واالجتامعية  واالقتصادية 
السلع واخلدمات.

تشتمل املحارضات عىل وسائل عملية يف كيفية إدارة ميزانية األرسة.ت. 
الفقري يف ث.  تساعد  اإلرشادية عىل وسائل وحلول عملية  الكتيبات  تشتمل 

حياته العملية.
مال ج.  توزيع  عند  املستفيدين  الفقراء  عىل  اإلرشادية  الكتيبات  توزيع  يتم 

الزكاة.
متعلقة ح.  تثقيفية  ورشة  أو  حمارضة  حضور  مستفيد  كل  عىل  االشرتاط  يتم 

برتشيد الوعي االستهالكي وإدارة ميزانية األرسة.

)84( الرماين، زيد بن حممد، اقتصاديات األرسة، الرياض، دار طويق للنرش والتوزيع، 2004م، ص191.
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الخاتمة:
والتوصيات  النتائج  من  جمموعة  إىل  البحثي  العرض  هذا  بعد  الباحث  توصل 

وهي:
ولكن  - واخلارجية،  الداخلية  األسباب  من  بمجموعة  الفقر  مشكلة  ترتبط 

عند  املعرفية  اخلربة  ونقص  السلوكية  العادات  إىل  يرجع  األهم  السبب 
الفقراء.

ويمكن  - املؤثرة،  العوامل  من  بعدد  الفقراء  عند  االستهالكي  النمط  يتأثر 
املتعلقة  القرارات  ضبط  وعدم  املعرفة،  ونقص  اجلهل  أمرين:  يف  إمجاهلا 

باملستقبل.
الفقر  - جاء املذهب االقتصادي اإلسالمي بمنظومة متكاملة تعالج أسباب 

من جذوره، وتضم هذه املنظومة أحكام ترشيعية وأطر مؤسسية، ومل تقترص 
الفقراء بل  هذه الترشيعات واألطر املؤسسية عىل متويل نقص املوارد عند 

سعت إىل معاجلة العادات السلوكية السلبية عند الفقراء.
يتبني من خالل استعراض أهداف نظام الزكاة أن فلسفة الزكاة يف القضاء  -

واحلسد  احلقد  من  نفوسهم  وتزكية  تطهري  عىل  تشتمل  الفقر  أسباب  عىل 
أمواهلم  الستثامر  وحتفيزهم  الفقراء  ودعم  السلبية،  والصفات  والكراهية 

وتنميتها.
فيام يتعلق باآلليات التي يقدمها نظام الزكاة تبني أن نظام الزكاة قد عمل عىل  -

التعليم  دعم  والثاين:  للفقراء،  دائمة  دخل  مصادر  إجياد  األول:  مسارين: 
والتدريب للفقراء.

املعارصة،  - الزكاة  مؤسسات  يف  املطبقة  الربامج  بعض  الباحث  استعرض   
ومنها برامج التنمية االقتصادية ملؤسسة الزكاة يف والية سالنجور بامليزيا، 
وبرامج املشاريع التأهيلية لصندوق الزكاة األردين، وقدم الباحث مقرتحني 
التعليم والتدريب املهني، وتنظيم دورات متعلقة برتشيد  فيام يتعلق بدعم 
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الوعي االستهالكي وإدارة ميزانية األرسة.
واملشاريع  - الربامج  املعارصة  الزكاة  مؤسسات  تبني  بأمهية  الباحث  يويص 

والتدريب  التعليم  للفقراء ودعم  دائمة  إجياد مصادر دخل  تركز عىل  التي 
هلذه الرشحية.

عىل  - الزكاة  برامج  تطبيق  أثر  تقيس  دراسات  وجود  بأمهية  الباحث  يويص 
سلوك الفقراء وعاداهتم االستهالكية.

الباحث بأمهية وجود دراسات تبحث يف موضوع تطبيق سياسات  - يويص 
الوكز السلوكي يف مؤسسة الزكاة املعارصة.
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المصادر والمراجع:
القدس  - جامعة  جملة  الزكاة،  لنظام  الرشعية  املقاصد  السمغويل،  رشيد  أمحد،  ابن 

املفتوحة للبحوث اإلنسانية واالجتامعية، العدد السادس واألربعون، 2018.
الضياء،  - دار  الكويت،  األبرار،  ألعامل  األنوار  ابراهيم،  بن  يوسف  األردبييل، 

2006م.

امليمنية،  - املطبعة  مرص،  املرضية،  البهجة  برشح  البهية  الغرر  زكريا،  األنصاري، 
.1983

دار  - الشامي،  أنور  ترمجة  الفقراء،  اقتصاد  قطر،  دوفلو،  واسرت  أهبيجت  بانرجي، 
جامعة محد بن خليفة، 2016.

دار  - مرص،  االقتصادي،  الفكر  تاريخ  إىل  العادي  الرجل  دليل  حازم،  ببالوي، 
الرشوق، 1994.

البخاري، حممد بن إسامعيل، اجلامع الصحيح، بريوت، دار طوق النجاة، بريوت،  -
1422هـ.

البيهقي، أمحد بن احلسني، شعب اإليامن، بتحقيق عبد العيل عبد احلميد، الرياض،  -
مكتبة الرشد، 2003.

البنك الدويل لإلنشاء والتعمري، تقرير عن التنمية يف العامل 2000/ 2001م، مرص،  -
مركز األهرام للرتمجة والنرش، القاهرة، 2001.

الكتب  - القناع عن متن اإلقناع، بريوت، دار  البهويت، منصور بن يونس، كشاف 
العلمية، 2009.

بوشوشة، مريم، مقاربة نظرية حول تطور مفهوم الفقر من آدم سميث إىل أمراتيا  -
صن، اجلزائر، جامعة اإلخوة منتوري، جملة العلوم اإلنسانية، ع46 ديسمرب 2016.

تودارو، ميشيل، التنمية االقتصادية، تعريب ومراجعة د.حممود حسني ود. حممود  -
عبدالرزاق، الرياض، السعودية، دار املريخ، 2006.

حطاب، كامل، دور االقتصاد اإلسالمي يف مكافحة الفقر، األردن، جملة أبحاث  -
الريموك: سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتامعية، م4، 2002م.

خنفويس، عبد العزيز، املؤسسات الزكوية كآلية ملعاجلة الفقر وفق برنامج التنمية  -
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االقتصادية: مؤسسة الزكاة بوالية سالنجور بامليزيا أنموذجًا، السعودية، املجلة 
العربية للدراسات الرشعية والقانونية، العدد األول، معهد امللك سلامن للدراسات 

واخلدمات اإلنسانية، 2014.
داود، سليامن بن األشعث، سنن أيب داود، بريوت، املكتبة العرصية، 2014. -
 الدسوقي، حممد بن أمحد بن عرفة، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، بريوت،  -

دار الفكر، د.ت.
دنيا، شوقي أمحد، اإلسالم والتنمية االقتصادية، دار الفكر العريب، 1979. -
القرآن،  - غريب  يف  املفردات  حممد،  بن  احلسني  القاسم  أبو  األصفهاين،  الراغب 

دمشق، دار القلم،1412هـ.
الرماين، زيد بن حممد، اقتصاديات األرسة، الرياض، دار طويق للنرش والتوزيع،  -

.2004

كتاب  - املالية،  والسياسة  العام  االقتصاد  يف  الزكاة  دور  أنس،  حممد  الزرقا، 
اقتصاديات الزكاة، حترير منذر قحف، جدة، البنك اإلسالمي للتنمية، 1997.

سامويلسون، بول ووليام نورد هاوس، االقتصاد، ترمجة هشام عبداهلل، األردن،  -
الدار األهلية،2006.

السعودية، جملة  - السبهاين، عبد اجلبار محد، شبكات األمان والضامن االجتامعي، 
امللك عبد العزيز: االقتصاد اإلسالمي، م23 ع1، ص7، 2010.

السبهاين، عبد اجلبار محد، األسعار وختصيص املوارد يف اإلسالم، ديب، اإلمارات،  -
دار البحوث للدراسات اإلسالمية، 2006.

األردن،  - اربد،  اجلزئية،  النظرية  إىل  إسالمي  مدخل  محد،  اجلبار  عبد  السبهاين، 
مطبعة حالوة، 2018.

املنهاج،  - ألفاظ  إىل معرفة معاين  املحتاج  الدين اخلطيب، مغني  الرشبيني، شمس 
بريوت، دار الكتب العلمية، 1994.

الرشواين، عبد احلميد، حاشية الرشواين عىل حتفة املحتاج، مرص، املكتبة التجارية  -
الكربى، 1983.

االجتامعية،  - باملكانة  وعالقتها  االستهالكية  األنامط  تغيري  جابر،  إيامن  شومان، 
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مرص، جملة كلية اآلداب، جامعة طنطا، ع28، 2005.
الرياض، مكتبة  - أبو بكر العبيس، املصنف يف األحاديث واآلثار،  الشيبة،  ابن أيب 

الرشد، 1409هـ.
صن، أمارتيا، التنمية كحرية، ترمجة شوقي جالل، القاهرة، املركز القومي للرتمجة،  -

2010م.

- http:// ،صندوق الزكاة األردين، التقرير السنوي لسنة 2017م، موقع صندوق الزكاة
www.zakatfund.org/Default.aspx?Lng=1&P=H، شوهد بتاريخ 4 - 1 - 2022م.

- http:// الزكاة،  صندوق  موقع  الزكاة،  لصندوق  اإلجراءات  دليل  الزكاة،  صندوق 
www.zakatfund.org/Default.aspx?Lng=1&P=H، شوهد بتاريخ 4 - 1 - 2022م.

ابن عابدين، حممد أمني، حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار، بريوت، دار الفكر،  -
.1992

ابن عاشور، حممد الطاهر، تفسري التحرير والتنوير، تونس، الدار التونسية للنرش،  -
.1984

ابن  - دار  السعودية،  وفضله،  العلم  بيان  جامع  القرطبي،  عمر  أبو  الرب،  عبد  ابن 
اجلوزي، 1994.

العز بن عبد السالم، قواعد األحكام يف إصالح األنام، بتحقيق نزيه محاد وعثامن  -
ضمريية، دمشق، سورية، دار القلم، 2015.

العز بن عبد السالم، الغاية يف اختصار النهاية، بتحقيق إياد الطباع، وزارة األوقاف  -
والشؤون اإلسالمية، قطر، 2016م

الغزايل، عبد احلميد، حول املنهج اإلسالمي يف التنمية، مرص، دار الوفاء للطباعة  -
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