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عن المجلة

الإ�سالمية،  وال�سريفة  القت�ساد  جمالت  يف  البحوث  بن�سر  تعنى  حمكمة  دولية  علمية  جملة 

وت�سدر هذه املجلة مرتني يف ال�سنة.

العلمي)عربي  نتاجهم  لتحكيم ون�سر  للباحثني واملتخ�س�سني  الفر�سة  اإتاحة  اإىل  املجلة  تهدف 

اجنليزي( من بحوث ودرا�سات يف جمال القت�ساد وال�سريفة الإ�سالمية، كما تهدف اإىل ن�سر 

الوعي املعريف من خالل اإتاحة هذه البحوث والدرا�سات للم�ستفيدين من و�سائط الن�سر الورقية 

واللكرتونية.

الرؤية
 اأن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال ال�سناعة املالية الإ�سالمية.

الرسالة
ن�سر البحوث العلمية املحكمة يف جمال ال�سناعة املالية الإ�سالمية، وفق املعايري العاملية املعتمدة.

االهداف
ــ اإتاحة الفر�سة للباحثني حمليًا وعامليًا للتحكيم والن�سر يف جمال ال�سناعة املالية الإ�سالمية.

ــ الإ�سهام يف دعم وتطوير ال�سناعة املالية الإ�سالمية من خالل البحوث العلمية املت�سمة بالأ�سالة 

والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.

واأخالقياتها  ال�سرعية  ب�سوابطها  الع�سرية  الروؤية  وفق  الإ�سالمية  ال�سريفة  عاملية  حتقيق  ــ 

املهنية.

ــ تاأ�سي�س مكانز للمعلومات حتقق املرجعية العلمية للمجلة بحيث تكون �سجاًل وثائقيًا للبحوث 

والدرا�سات يف جمال ال�سناعة املاليةالإ�سالمية.

العناوين للتواصل: 
info@mashurajournal.com

http://www.mashurajournal.com



• د. خالد اإبراهيم ال�سليطي املدير العام احلي 
الثقايف)كتارا()قطر(.

• اأ.د. عائ�سة يو�سف املناعي عميد كلية الدرا�سات 
اال�سالمية يف جامعة حمد بن خليفة)قطر(.

• اأ.د. يو�سف حممود ال�سديقي عميد كلية ال�سريعة 
والدرا�سات اال�سالمية يف جامعة قطر)قطر(.

• اأ.د. عيا�س بن نامي ال�سلمي مدير مركز 
التميز البحثي بجامعة االإمام حممد بن �سعود 

االإ�سالمية)ال�سعودية(.

• د. العيا�سي ال�سادق فداد باحث بق�سم االقت�ساد 
االإ�سالمي والتنمية والتعاون االقت�سادي باملعهد 

االإ�سالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك االإ�سالمي 

للتنمية جـدة)اجلزائر(.

• اأ.د. علي حممد ال�سوا ع�سو هيئة الفتوى والرقابة 
ال�سرعية ببنك االأردن دبي االإ�سالمي)االردن(.

• اأ.د. نظام حممد هندي عميد كلية االإدارة 
واالقت�ساد، جامعة قطر)قطر(.

• د. خالد �سم�س عبدالقادرــ اأ�ستاذ يف ق�سم املالية 
واالقت�ساد بجامعة قطر)قطر(.

• اأ.د. �سالح قادر كرمي الزنكي رئي�س ق�سم الدرا�سات 
االإ�سالمية كلية ال�سريعة والدرا�سات االإ�سالمية جامعة 

قطر)قطر(.

• د. ع�سام خلف العنزي ع�سو هيئة التدري�س يف كلية 
ال�سريعة والدرا�سات االإ�سالمية جامعة الكويت)الكويت(.

• د. ال�سيد عبد اللطيف ال�سيفي اأ�ستاذ م�سارك كلية 
الدرا�سات اال�سالمية جامعة حمد بن خليفة قطر)م�سر(.

• د. مراد بو�ساية مدر�س منتدب بجامعة الكويت 
بكليتي ال�سريعة واحلقوق)اجلزائر(.

• د. اأ�سامة قي�س الدريعي الع�سو املنتدب الرئي�س 
التنفيذي �سركة بيت امل�سورة)قطر(.

• اأ.د. حممد ن�سران بن حممد عميد كلية الدرا�سات 
االإ�سالمية اجلامعة الوطنية املاليزية)ماليزيا(.

• اأ.د. عبد الودود ال�سعودي ا�ستاذ م�سارك يف ق�سم 
الفقه واأ�سوله يف كلية ال�سريعة والقانون جامعة ال�سلطان 

ال�سريف علي االإ�سالمية بـــرونـــاي)بروناي(.

• د. فوؤاد حميد الدليمي رئي�س جمموعة الرقابة 
والتدقيق لدى بيت امل�سورة لال �ست�سارات املالية)العراق(.

• د. اأحمد بن عبد العزيز ال�سرثي ا�ستاذ م�ساعد يف 
ق�سم الدرا�سات االإ�سالمية اإدارة االأعمال جامعة �سلمان بن 

عبد العزيز ال�سعودية)ال�سعودية(.

• د. وائل م�سطفى ح�سن حما�سر جامعي)م�سر(.
• د. اإبراهيم ح�سن حممد جّمال حما�سر يف اجلامعة 

الوطنية)اليمن(.

 • د. ب�سر حممد موفق لطفي كلية اإدارة االأعمال 
جامعة اململكة)البحرين(.

رئي�س التحرير

 د. خالد بن اإبراهيم ال�سليطي

مدير التحرير

 د. فوؤاد حميد الدليمي

نائب رئي�س التحرير

 د. اأ�سامة قي�س الدريعي

فريق التحرير

 حممد م�سلح الدين م�سعب)ماج�ستري(

حممد نفيل حمبوب)ماج�ستري(

الهيئة االستشارية

هيئة التحرير



أحكام وشروط النشر
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أوال: شروط النشر العامة:
اأكانت  �سواء  والإجنليزية،  العربية  باللغتني:  الإ�سالمي  بالقت�ساد  املتعلقة  املواد  بن�سر  املجلة  تعنى  1ـ 

بحوث اأ�سيلة، اأم تقارير عن موؤمترات وندوات وور�س عمل، اأم عرو�س لأطاريح علمية مما له �سلة مبجال 

التخ�س�س.

2ـ تعنى املجلة بن�سر البحوث التي مل ي�سبق ن�سرها، باأّي و�سيلة من و�سائل الّن�سر، ول قّدمت للّن�سر يف جملة 

اأخرى، ويوثق ذلك بتعهد خطي يفيد بذلك يرفقه الباحث يف اآخر �سفحة بالبحث عند اإر�ساله للمجلة.

3ـ اأ�سول البحث التي ت�سل اإىل املجلة ل ترَد �سواء ن�سرت اأم مل تن�سر.

4ـ ل يجوز ن�سر البحث يف مكان اآخر بعد اإقرار ن�سره يف املجلة اإل بعد احل�سول على اإذن خطي بذلك من 

رئي�س التحرير.

5ـ الآراء الواردة فـي البحوث املن�سورة تعرب عن وجهة نظر الباحثني فقط ول تعرب عن راأي املجلة.

ثانيا: شروط النشر الخاصة بالنص المقدم:
العربي  امللخ�سني:  ذلك  يف  مبا   )A4(العادي القطع  من  �سفحة  عن)30(  البحث  �سفحات  عدد  تزيد  ل  1ـ 

والجنليزي، وكذا املراجع واملالحق.

2ـ حجم اخلط ونوعه:

 Traditional(:اخلط ونوع  الهام�س:)12(،  وخط  فيها:)16(،  املنت  خط  يكون  بالعربية  املكتوبة  البحوث  اأ   

.)Arabic

 Times(:ونوع اخلط ،)ب اأما البحوث املكتوبة باحلروف الالتينية فيكون حجم اخلط:)14(، والهام�س:)10

.)New Roman

كلمة  منهما)300(  كل واحد  يتجاوز  ل  اأن  على  العربية والإجنليزية،  باللغتني:  البحث مبلخ�سني  يرفق  3ـ 

بلغة ر�سينة، ويت�سمن كال امللخ�سني: تو�سيح فكرة البحث واجلديد الذي اأتى به البحث يف بداية امللخ�س.

4ـ ُيق�سم البحث وينظم وفق متطلبات منهج البحث العلمي، حفاظًا على ن�سق البحوث والتقارير املن�سورة يف 

املجلة، على النحو الآتي:

اأ املقدمة وت�سمل: مو�سوع البحث واأهميته، وم�سكلته، وحدوده، واأهدافه، ومنهجه، والدرا�سات ال�سابقة)اإن 

وجدت(، وهيكلة البحث التف�سيلية.

ب منت البحث، وينبغي اأن يكون مق�سمًا اإىل مباحث ومطالب مت�سقة ومرتابطة.

ج احلر�س على عر�س فكرة حمددة فـي كل مبحث جتنبًا لإطالة الفقرات والعناوين الفرعية.

د اخلامتة، وتكون ملخ�سة و�ساملة للبحث مت�سمنة لأهم)النتائج( و)التو�سيات(.

هـ قائمة امل�سادر واملراجع واملالحق.

5 �سرور التقيد بالقيم املو�سوعية والأخالقية للبحوث العلمية، ومنها:

مواصفات النشر



17

املجلد )٢( العدد )١( ــ دولة قطر  ١٤٣٦ هـ ــ ٢٠١٥ م

اأ اإت�سام البحث بالأ�سالة واجلدية و�سالمة الجتاه علميًا وفكريًا.

ب الُبعد عن التجريح لالأ�سخا�س والهيئات اأثناء النقد العلمي بالبحث.

ج معاجلة البحث الق�سايا املُعا�سرة والأقرب اإىل حاجة الواقع الإن�ساين معاجلة نظرية تطبيقية.

د مالزمة املو�سوعية والتجرد من امليول والجتاهات ال�سخ�سية.

6 ح�سن ال�سياغة العلمية للبحث، وهذا يعني مراعاة ما يلي:

اأ �سالمة اللغة واخللو من الأخطاء اللغوية والنحوية.

ب مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد الإمالئية.

ج الدقة يف التوثيق وتخريج الن�سو�س وال�سواهد)فرياعى ذكر البيانات الأ�سا�سية: عنوان الكتاب،املوؤلف، 

اجلزء وال�سفحة...الخ( ح�سب اأ�سول املنهج العلمي املعمول به فـي توثيق الدرا�سات ذات ال�سلة، اأما اإذا خال 

املرجع من بيانات، فتذكر الخت�سارات املتعارف عليه على النحو الآتي:

  بدون مكان الن�سر:)د. م(. بدون ا�سـم النـا�سر:)د. ن(.

  بدون رقــم الطبـعة:)د. ط(. بدون تاريخ الن�سر:)د. ت(.

 د تو�سع هوام�س كل �سفحة اأ�سفلها ويكون ترقيم هوام�س البحث مت�سل�ساًل من بداية البحث اإىل اآخره.

هـ تثبت م�سادر ومراجع البحث يف فهر�س يلحق باآخر البحث.

و اأما الر�سومات والبيانات واجلداول ونحوها فرياعى فيها ما يلي:

الأبي�س  باللونني  والأ�سكال  الر�سوم  وتكون  الن�س،  يف  التو�سيحية  والأ�سكال  البيانية  الر�سوم  تدرج  ــ 

والأ�سود وترقم ترقيمًا مت�سل�ساًل، وتكتب اأ�سماوؤها واملالحظات التو�سيحية يف اأ�سفلها.

ــ تدرج اجلداول يف الّن�س وترقم ترقيمًا مت�سل�ساًل وتكتب اأ�سماوؤها يف اأعالها، اأما املالحظات التو�سيحية 

فتكتب اأ�سفل اجلدول.

ثالثا: سير البحوث:
.)info@mashurajournal.com(ـ تر�سل الأبحاث اإلكرتونيًا اإىل العناوين اخلا�سة مبوقع املجلة

ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفح�س الأويل للبحث، ومن ثم تقرر اأهليته للتحكيم، اأو رف�سه.

م البحوث والدرا�سات املقدمة للن�سر يف املجلة من ِقبل اثنني من املحكمني على الأقل. ـ حُتكَّ

ـ ُتعاد البحوث اإىل الباحثني بعد حتكيمها لغر�س التعديل اإن لزم.

ـ اإذ مت قبول البحث للن�سر، فاإّن كافة حقوق الن�سر توؤول للمجلة، ول يجوز ن�سره باأّي و�سيلة من و�سائل 

الن�سر الورقية اأو الإلكرتونية، اإّل باإذن كتابي من رئي�س هيئة حترير املجلة.

ـ تن�سر البحوث على املوقع الر�سمي للمجلة حال اإجازتها من قبل املحّكمني وتعترب بحوثًا من�سورة من 

حينه وحتال اإىل الدور بانتظار الطبع.

ـ اإذا مت ن�سر البحث مينح الباحث ن�سخة جمانية من املجلة التي مت ن�سر بحثه فيها.



مقدمة العدد
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

الله  نبينا حممد �سلى  ال�ساحلات، وال�سالة وال�سالم على  تتم  بنعمته  الذي  لله  احلمد 

عليه واآله و�سحبه و�سلـم، اأما بعد:

فبعد توفيق الله تعاىل بتمام اإ�سدار العددين الأول والثاين من جملة بيت امل�سورة يف 

لن�سع  الزاوية  هذه  من  جمددًا  عليكم  نطل  نحن  فها  والورقية،  الإلكرتونية  ن�سختيها 

ناحية  من  متيزه  على  جاهدين  حر�سنا  والذي  جملتكم  من  الثالث  العدد  اأيديكم  بني 

املو�سوعات التي مت اختيارها لتالم�س واقع القت�ساد واملالية الإ�سالمية، فاإن هذا العدد 

موؤ�س�سات  يخ�س  وفيما  الإ�سالمي،  القت�سادي  الفكر  جمال  يف  البحوث  متنوع  جاء 

املالية  والأ�سواق  التعاوين  التاأمني  ك�سركات  الإ�سالمية  املالية  املوؤ�س�سات  من  خمتلفة 

وموؤ�س�سة الزكاة. 

لل�سناعة  داعمة  تاأ�سي�سها جملة غري ربحية  منذ  تزال  كانت ول  امل�سورة  بيت  اإن جملة 

املالية الإ�سالمية، فهي اجل�سر بني الباحثني و الواقع املعريف واملهني، واإننا ن�سعى من 

والتزامنا  الباحثني،  ال�سادة  مع  اإجراءاتنا  �سال�سة  باجلمع بني  الريادة  لتحقيق  خاللها 

مع  التعاون  يف  اأهدافنا  حتقيق  بذلك  اآملني  واملراجعة،  التحكيم  يف  املهنية  باملعايري 

الباحثني لن�سر وتطوير ال�سناعة املالية الإ�سالمية حمليًا، واإقليميًا، وعامليًا.

ن�سكر الهيئة ال�ست�سارية للمجلة وال�سادة املحكمني على تعاونهم وتفاعلهم امل�ستمر مع 

اأ�سرة حترير املجلة، كما ن�سكر ال�سادة الباحثني كّتاب مو�سوعات هذه املجلة على اإقبالهم 

واهتمامهم الذي يعك�س ثقتهم بها، وننتهزها فر�سة لدعوة الباحثني واملهتمني للم�ساهمة 

يف جملتهم من خالل طرح البحوث والأفكار التي مت�س الواقع املعا�سر وتت�سمن احللول 

الناجعة والبتكارات املمكنة، مرحبني بتوا�سلهم واقرتاحاتهم، �سائلني املوىل القدير اأن 

يوفق اجلميع ملا يحبه وير�ساه.

                               هيئة حترير املجلة

تقديم



الدراسات والبحوث
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

ملخ�ص

تعد اجلرمية من اأبرز امل�سكالت التي تواجه املجتمعات املعا�سرة، ويف ظل التوجه العاملي نحو 

احلد من اجلرمية، يربز دور القت�ساد ال�سالمي مبعاجلة امل�سببات التي تدفع بالفرد لرتكاب 

جرمية اأو �سلوك اإجرامي، اإذ يقوم القت�ساد الإ�سالمي بالتقليل من التفاوت الطبقي وحت�سني 

دخول الأفراد، وذلك بال�سعي والتطبيق لالأحكام ال�سرعية اخلا�سة بتحقيق التكافل الجتماعي 

بني النا�س وكذلك اللتزام والتطبيق للن�سو�س التي حتث على العمل وتذم الك�سل وال�ست�سالم 

للبطالة. ويهدف هذا البحث اإىل بيان الدور التوزيعي للزكاة يف معاجلة م�سكلة الفقر باإعطاء 

البطالة،  من  للحد  املنا�سبة  الظروف  بتهيئة  البطالة،  م�سكلة  معاجلة  ويف  كفايته،  املحتاج 

اأنه ميكن ا�ستثمار جزء من  اإزالة كل العوامل املوؤدية للجرمية، وتو�سل الباحث اإىل  وبالتايل 

اأموال الزكاة اإىل جانب كفايتها للفقراء بتاأهيل الفقراء العاطلني عن العمل، اأو باإقامة م�ساريع 

تنموية ت�ساعد على توفري فر�س العمل للعاطلني من اأبناءهم، وبالتايل اإبعادهم عن التفكري يف 

النواحي الإجرامية وو�سعهم يف �سفوف العاملني.

الكلمات املفتاحية: توزيع الزكاة، الفقر، البطالة، اجلرمية، القت�ساد الإ�سالمي.

الدور التوزيعي للزكاة في الحد
من الفقر والبطالة والجريمة

د.اأجمد �سامل قويدر لطايفه

اأ�ستاذ م�ساعد يف القت�ساد الإ�سالمي، جامعة الزرقاء ــ الأردن

)�سّلم البحث للن�سر يف 31 / 3/ 2015م، واعتمد للن�سر يف 5/27 / 2015م(
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Abstract
Crime is one of the main problems facing contemporary societies. In 
light of the global trend towards reducing crime, the role of Islamic 
Economics in addressing the causes that drive an individual to 
commit a crime or criminal behavior appears, as the Islamic economy 
by reducing by minimizing inequality and improve the incomes of 
individuals and that of seeking and application of the provisions of the 
legitimacy of achieving social solidarity among people , as well as the 
commitment and application of the texts, which calls for action and 
condemnslaziness and surrender of unemployment. This research aims 
to examine the distributive role of Zakat in addressing the problem of 
poverty by giving needy sufficiency, and in addressing the problem of 
unemployment, creating the right conditions to reduce unemployment, 
and therefore work to remove all the factors leading to crime. The 
researcher concluded that it could be part of the Zakat funds invest 
alongside adequacy of the poor rehabilitation of the unemployed poor, 
or the establishment of development projects help provide jobs for the 
unemployed of their children, and thus keep them away from thinking 
about the criminal aspects and put them in the ranks of workers.
Keywords: Crime, unemployment, poverty, Islamic Economics, Zakat 
distribution
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متهيد:

فهي  ككل،  املجتمع  اأو  امل�سلم،  للفرد  �سواء  والجتماعية،  القت�سادية  احلياة  يف  اأهمية  للزكاة 

الثالث من  الركن  لأنها  اأدائها،  التق�سري يف  بها، ول  التهاون  تعاىل، ول يجوز  الله  تكليف من 

و�سف  يف  تعاىل  لقوله  الفري�سة.  هذه  باأداء  ودرجته  الميان  �سفة  الإ�سالم،وارتبطت  اأركان 

. وقد اأدى تطبيق الزكاة يف الع�سور الأوىل اإىل اإغناء 
)1(

املوؤمنني: »والذين هم للزكاة فاعلون«

املجتمعات ورفع م�ستوى معي�ستهم حتى انتفى الفقر من بينهم، ومل جتد الزكاة م�ستحقني لها. 

وقد حدث هذا يف عهد عمر بن اخلطاب ر�سي الله عنه، وتذكر كتب التاريخ حادثة م�سابهة يف 

عهد عمر بن عبد العزيز ر�سي الله عنه، اإذ مل يجد للزكاة م�ستحقًا يف املجتمع الإ�سالمي، مما 

عجز  حالة  يف  والبطالة  للفقر  اأثر  الزكاة.وهناك  ح�سيلة  من  وعتقهم  الرقيق  �سراء  اإىل  دفعه 

الإن�سان عن الإنفاق على نف�سه اأو على من تلزمه نفقته فيتولد لديه و�سع نف�سي �سيء، مما يجعله 

املتزايدة  واملعدلت   .
)2(

الآخرين على  العتداء  اأفعال  بع�س  على  احلالة  تلك  تاأثري  حتت  يقدم 

لن�سب الفقر والبطالة على امل�ستوى العاملي، والفجوة املتزايدة يف الت�ساع بني الغنى والفقر، 

الع�سر احلديث. الطبقي يف  لل�سراع  اأو�ساعًا من ال�سطراب الجتماعي، وتفتح جبهة  تخلق 

ولقد حاولت بع�س الدرا�سات العربية والعاملية البحث يف عالقة اجلرمية بالظواهر القت�سادية 

ال�سلبية كالفقر والبطالة التي تعترب يف مقدمة الظواهر القت�سادية املوؤثرة على ن�سبة اجلرمية، 

فالقت�ساد الراأ�سمايل ي�ساعد على خلق اجلرمية بفل�سفته التي ت�سعى دائما للبحث عن الك�سب 

املادي بكل الطرق وتزايد حب الذات والأنانية لدى الأفراد، وجعل الك�سب املادي هدفا اأ�سا�سيا 

خالل  من  التوزيع  يف  العدالة  حتقيق  اإىل  ي�سعى  الذي  الإ�سالمي  القت�ساد  ن�ساط.اأما  كل  من 

اأدوات معروفة من اأبرزها الزكاة ونظام الإرث، واإتاحة الفر�س املت�ساوية جلميع اأفراد املجتمع.

اأهداف البحث:

يهدف هذا البحث اإىل:

1- التعرف على اأثر كل من الفقر والبطالة على اجلرمية.

2- التعرف على الدور التوزيعي للزكاة يف التخفيف من م�سكلة الفقر والبطالة.

3- و�سع ت�سورات للحد من اجلرمية والتخفيف من الفقر والبطالة يف ظل توزيع الزكاة.

))) املومنون اآية 4.

)2) ال�ساذيل، فتوح عبدالله، اأ�سا�سيات علم االإجرام والعقاب، من�ساأة املعارف، اال�سكندرية، 2000م، �س 249.
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اأهمية البحث:

تاأتي اأهمية هذا البحث يف الوقت الذي بداأ حجم اجلرائم الأخالقية واملالية يف املجتمع املعا�سر 

الأفراد  لدى  الديني  الوازع  وفقدان  �سوابط،  وبال  قيود  بال  احلريات  لإطالق  نتيجة  بازدياد 

واملجتمعات مع ازدياد دور و�سائل الإعالم والتوا�سل الجتماعي.

وتاأتي هذه الدرا�سة لبيان الدور التوزيعي للزكاة يف معاجلة م�سكلة الفقر والبطالة،وحتقيق 

العدالة بني اأفراد املجتمع للتخفيف من ال�سلوك الإجرامي.

م�سكلة البحث:

تغلغلت  قد  والبطالة  الفقر  اأن  توؤكد  منحرفة  و�سلوكيات  جرائم  الأخرية  الفرتة  يف  ظهرت 

الفقر  بني  عالقة  وجود  على  الدرا�سات  وتوؤكد  ال�ستقرار  وعدم  العنف  وظهر  املجتمعات  يف 

الفقر  م�سكلة  من  يخفف  للزكاة  التوزيعي  الدور  اأن  لتوؤكد  الدرا�سة  هذه  وجاءت  واجلرمية، 

والبطالة، وبالتايل التقليل من اجلرائم ال�سلوكية واملالية.

فر�سيات البحث: 

 هناك عالقة بني ال�سلوك الإجرامي وال�سخ�س الفقري اأو العاطل عن العمل.. 1

 هناك اأثر اإيجابي ومبا�سر لتوزيع الزكاة على م�ستحقيها يف التخفيف من الفقر والبطالة، . 2

وبالتايل التخفيف والبتعاد عن ال�سلوك الإجرامي.

منهج البحث:

البحث  جوانب  بكل  لالإملام  والتحليلي  ال�ستقرائي  املنهجني  اتباع  البحث  طبيعة  اقت�ست  لقد 

وحتقيقًا لأهدافه املو�سوعة.

حمددات البحث:

التوزيعي  والدور  اإجرامية،  بعمليات  القيام  على  واأثرهما  والفقر  البطالة  هو  البحث  جمال 

ملوؤ�س�سة الزكاة يف التخفيف من حدة الآثار وامل�سببات لعمليات اجلرائم املنافية للعرف والدين 

يف الدول العربية والإ�سالمية.



د
ح

 ال
ي

 ف
اة

ك
لز

ي ل
ع

وزي
لت

ر ا
دو

ال
مة

ري
ج

وال
ة 

طال
لب

وا
ر 

فق
 ال

ن
م

51

املجلد )٢( العدد )١( ــ دولة قطر  ١٤٣٦ هـ ــ ٢٠١٥ م

الدرا�سات ال�سابقة 

وعالقتها  العربي  العامل  يف  للبطالة  ميدانية  بدرا�سة  الباحث  قام  عجوة)1406هـ(.  درا�سة 

وتو�سلت  وم�سر،  وال�سودان  تون�س  هي  عربية  دول  ثالث  على  الدرا�سة  بتطبيق  باجلرمية، 

الدرا�سة اىل اأن البطالة توؤدي لل�سلوك الإجرامي لدى العاطل عن العمل.

اأن  اأمريكا، ووجد  الباحث بفح�س ن�سبة اجلرمية يف  قام  Columbus)1998م(. وفيها  درا�صة 

اأجورهم وزيادة  لفقرهم وتدين  املتعلمني، وذلك  الرجال غري  الإجرام تقع بني  ن�سبة عالية من 

ن�سبة البطالة بينهم، وكانت اأغلب اجلرائم هي اعتداء على املمتلكات.

الكربى،  الأوربية  املدن  من  عدد  على  اأجريت  W.Bonger)2000م(التي  بوجنر  وليام  درا�سة 

ك�سفت عن وجود عالقة بني ارتفاع معدلت الفقر، وارتفاع ن�سبة جرائم العنف، واأ�سارت نتائج 

الدرا�سة اإىل اأن احلالة العقلية للمجرمني ترجع لالنحطاط القت�سادي من ناحية واإىل التفكك 

الطبقي من ناحية اأخرى.ارتفاع ن�سبة البطالة يف الوليات املتحدة مبعدل 1% يوؤدي اإىل الزيادة 

بن�سبة  ال�سرقة  جرائم  ويف   ،%3،4 بن�سبة  العنف  جرائم  ويف   ،%6،7 بن�سبة  القتل  جرائم  يف 

.%2،4

العمل  عن  العاطلني  بني  عالقة  هناك  اأن  فيها  وجد  حيث  الهند،  عن  جاكو�س)1980م(  درا�سة 

والعتقالت التي تقع على حالت الت�سكع و�سرقة ال�سيارات وحالت ال�سطو و�سرقة املمتلكات، 

وتو�سل اإىل اأن البطالة ت�سبب قلة اخلجل لدى العاطلني وبالتايل يقوم بكل ما هو منايف لالأخالق 

وقلة احلياء �سواء كان باجلرائم املالية اأو الأخالقية.

من  الجتماعي  العدل  الزكاة يف حتقيق  دور  با�ستعرا�س  الباحث  قام  م�سند)2013م(،  درا�سة 

على  الإ�سالم  حر�س  درا�سته  خالل  من  الباحث  وتو�سل  ال�سودان،  يف  الزكاة  ديوان  جتربة 

ا�ستقاللية ميزانية الزكاة حماية مل�ستحقيهاومت�سيا مع امل�سلحة ال�سرعية، واأن حت�سيل الزكاة 

و�سرفها يحقق التنمية القت�سادية والعدل الجتماعي والتخفيف من الفقر.

من  التخفيف  يف  اجلزائري  الزكاة  �سندوق  دور  الباحث  ا�ستعر�س  الوايف)2013م(،  درا�سة 

م�سكلة الفقر والبطالة، وتو�سل الباحث اىل اأن ال�سندوق ي�ساهم يف التخفيف من هذه امل�سكلة 

مبا�سرة من خالل  باإعانتهم  اأو  للفقراء  امل�ساريع واحلرف  لتمويل  القرو�س احل�سنة  من خالل 

توزيع مبالغ نقدية على الفقراء وامل�ستحقني للزكاة.

درا�سة ال�سافعي)2014م(، درا�سة عن دور القت�ساد الإ�سالمي يف احلد من اجلرمية، وتو�سلت 

الدرا�سة اإىل اأن تزايد اأعداد العاطلني والفقر يوؤدي اإىل تهديد ال�ستقرار ال�سيا�سي والجتماعي 

الإ�سالمية  القت�سادية  ال�سيا�سات  اأخرى.ولكن  جهة  من  البطالة  معدلت  وارتفاع  جهة،  من 

الفقر  من  التخفيف  �ساأنها  من  اأمور  العمل  على  واحلث  الربا  وحترمي  الحتكار  ومنع  كالزكاة 

الباحث  العديد من �سور اجلرائم داخل املجتمع. ومتيزت درا�سة  انت�سار  والبطالة واحلد من 
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عن الدرا�سات ال�سابقة بنتيجتها التي توؤكد على اأن �سوء توزيع ثمار النمو القت�سادي بني اأفراد 

املجتمع يوؤدي للفقر ومن ثم تنامي معدلت اجلرمية.

املبحث الأ�ل:

مفهوم اجلرمية يف القانون الو�سعي �ال�سريعة الإ�سالمية

املطلب الأ�ل: اجلرمية يف املفهوم الجتماعي �القانوين.

اأ�ل: اجلرمية يف املفهوم الجتماعي 

يرى علماء الجتماع، باأن اجلرمية ظاهرة اجتماعية، واأن التجرمي بحد ذاته هو احلكم الذي 

ت�سدره اجلماعة على بع�س اأنواع ال�سلوك ب�سرف النظر عن ن�س القانون. ويف هذا الجتاه، 

مييز البع�س بني اجلرمية الطبيعية التي ل تختلف عند اجلماعات يف الزمان واملكان لتعار�سها 

مع املبادئ الإن�سانية والعدالة كجرائم العتداء على الأ�سخا�س والأموال، واجلرمية امل�سطنعة 

التي ت�سكل خرقًا للعواطف القابلة للتحول كالعواطف الدينية والوطنية، واعترب الأوىل باأنها 

تدخل يف املعنى احلقيقي لالإجرام ودرا�ساته التحليلية، ويقدر البع�س الآخر باأن اجلرمية عبارة 

عن ال�سلوك الذي حترمه الدولة ب�سبب �سرورة وميكن اأن ترد عليه بفر�س جزاء وهو بوجه عام 

ي�سكل ال�سلوك امل�ساد للمجتمع والذي ي�سر ب�ساحله. 

ثانيًا: اجلرمية يف املفهوم القانوين

اأما اجلرمية يف املفهوم القانوين فرغم عدم التفاق حول التعريف اللفظي ب�ساأنها، اإل اأنه يوجد 

هناك عدة تعريفات من بينها: 

يكن  مل  فاإذا  جنائية،  عقوبة  مقررًا  ت�سريعي  بن�س  خلق  قانوين  »كائن  باأنها:  اجلرمية  تعرف 

اجلنائي  الفقه  علماء  قام  وقد   .
)3(

جرمية« ب�سدد  نكون  فال  للقانون  خمالفًا  الإن�ساين  ال�سلوك 

بتعريف اجلرمية باأنها: »�سلوكًا اإن�سانيًا مناه�سًا للقيم واملبادئ الأخالقية ال�سائدة يف املجتمع، 

 .
)4(

ولو مل يكن ال�سارع قد �سمنه ن�سًا من ن�سو�س التجرمي والعقاب«

)3) اأبو عامر، حممد زكي، علم االإجرام والعقاب، دار اجلامعة اجلديدة للن�سر، ط)، )99)م، �س32.

)4) عبيد، ح�سنني اإبراهيم �سالح، علم االإجرام والعقاب، دار النه�سة العربية، )99)م، �س4).
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ويت�سح اأنه ي�سرتط لعتبار الفعل جرمية �سرطان اأ�سا�سيان: 

1-اأن يكون خمالفًا لن�س ت�سريعي حمدد.

2-اأن يكون منطويًا على اإهدار، لإحدى امل�سالح اجلوهرية التي اأ�سدل عليها ال�سارع اجلنائي 

 .
)5(

حمايته، واعترب امل�سا�س بها جرمية

الإن�سان يف  �سلوك  تنظم  التي  القواعد  من  لقاعدة  كل خمالفة  الوا�سع هي  واجلرمية مبعناها 

لأمر فر�سته  اأو ت�سرف خمالف  يتمثل يف عمل  �سلوك فردي  الأحوال  اجلماعة فهي يف جميع 

القاعدة ويبا�سر يف و�سط اجتماعي. ومن بني معاين اجلرمية لغة، اأن لفظة اجلرمية تقوم مقام 

الأ�سا�س الذي يبنى عليه التهام ومن معانيها املحا�سبة اأو املعاقبة اأو اأنها اأي فعل معار�س اأو 

م�ساد للقانون، �سواء كان هذا القانون قانونا اإن�سانيًا اأو اإلهيًا. وقد ي�سار اإىل لفظة اجلرمية على 

اأنها  اأي�سا  اأي فعل خطاأ .ومن تعاريف اجلرمية  اأو  اأي خطيئة  اأو  اأفعال ال�سر  اأي فعل من  اأنها 

عبارة عن اأي خطاأ يرتكب �سد املجتمع ويعاقب عليه وقد يكون هذا اخلطاأ �سد �سخ�س معني اأو 

�سد جماعة من الأ�سخا�س. ويقوم تعريف اجلرمية على العنا�سر التالية:

اأوًل: تفرت�س اجلرمية ارتكاب فعل يتمثل فيه اجلانب املادي لها وتعني بالفعل ال�سلوك الإجرامي 

اأيا كانت �سورته فهو ي�سمل الن�ساط الإيجابي كما يت�سع المتناع.

ثانيًا: تفرت�س اجلرمية اأن الفعل غري م�سروع طبقًا لقانون العقوبات والقوانني املكملة له فال 

تقوم جرمية بفعل م�سروع.

املطلب الثاين: اجلرمية يف مفهوم ال�سريعة الإ�سالمية

»اأعظم  ال�سالم  عليه  قال  احلديث:  يف  جاء  ولقد   .
)6(

الذنب مبعنى  جرائم  جمع  لغة:  اجلرمية 

�ساأل عن �سيء مل يحرم، فحرم لأجل م�ساألته«.والجرام معناه تكرار فعل  امل�سلمني جرمًا« من 

من  فانتقمنا  بالبينات  فجاءوهم  قومهم  اإىل  ر�ساًل  قبلك  من  اأر�سلنا  »ولقد  تعاىل:  لقوله  الآثام، 

، من الذين اأجرموا اأي من الذين يفعلون الآثام.
)7(

الذين اأجرموا وكان حقًا علينا ن�سر املوؤمنني«

. وقد فرق 
)8(

تعرف اجلرمية ا�سطالحًا:»باأنها حمظورات �سرعية زجر الله عنها بحد اأو تعزير«

علماء الفقه بني جرائم احلدود والتي هي: »اأن يكون للفعل املنهي عنه عقوبة �سرعية مقررة من 

عند ال�سارع ب�سفة مبا�سرة«، وجرائم التعزير التي هي: » عقوبة مقدرة ب�سفة غري مبا�سرة، فهي 

. ومن خالل ال�سابق 
)9(

مرتوكة ل�سلطة القا�سي التقديرية يف اإنزال العقاب وفق �سوابط معينة«

)5) �سالمة، ماأمون، اأ�سول علم االإجرام، القاهرة، ))9)م، �س)).

2000م،  الكويت، ط)،  والن�سر،  للثقافة  الوطني  املجل�س  القامو�س،  العرو�س من جواهر  تاج  الزبيدي، حممد مرت�سى احل�سيني،   (((

�س38.

))) الروم: اآية )4.

)8) املاوردي، اأبي احل�سن بن علي بن حبيب الب�سري، االأحكام ال�سلطانية والواليات الدينية، دار الكتب العلمية، بريوت، 8)9)م، �س9)2.

)9) الطرب�سي، اأبي الف�سل بن احل�سن، جممع البيان يف تف�سري القراآن، موؤ�س�سة االأعلمي للمطبوعات، بريوت، 995)م، �س2)2.
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فاإن مفهوم اجلرمية �سرعًا: »اأنها اإتيان فعل حمرم معاقب عليه، اأو ترك فعل معاقب على تركه«. 

واجلرائم على اختالف اأنواعها يجمع بينها اأنها حمظورات �سرعية نهت ال�سريعة الإ�سالمية عن 

فعلها، وقررت لها عقابًا �سواء كان دنيويًا اأو اأخرويًا.

وقد ق�سم الفقهاء اجلرائم اإىل ثالثة اأنواع هي:

1-جرائم احلدود: هي التي حدد لها ال�سارع عقوبة مقدرة وتعرف احلدود باأنها: »عقوبة مقدرة 

.
)10(

�سرعًا يف مع�سية، لتمنع من الوقوع يف مثلها« 

ومن جرائم احلدود:)الزنا، القذف، و�سرب اخلمر، ال�سرقة، قطع الطريق، الردة، والبغي(.

و�سميت بهذا ال�سم)حدودًا(: لأن تقدير احلد واإقامته مينع املعاودة على ارتكابها، ويطلق احلد 

.
)11(

على نف�س املعا�سي لقوله تعاىل:)تلك حدود الله فال تقربوها( 

2-جرائم الق�سا�س والدية: هي القتل العمد، والقتل �سبه العمد، والقتل اخلطاأ، واجلناية على 

ما دون النف�س- العتداء الذي ل يوؤدي للموت كال�سرب واجلرح ــ عمدًا، واجلناية على ما دون 

النف�س خطاأ. ويتكلم الفقهاء عن هذا الق�سم عادة حتت عنوان اجلنايات.

التاأديب  التعزير  اأكرث، ومعنى  اأو  التي يعاقب عليها بعقوبة  التعزير: وهي اجلرائم  3-جرائم 

دون احلد مبعنى الرد والردع، وهو غري مقدر ويكون ح�سب اجلناية، وحال اجلاين.

.
)12(

ويعرف اأي�سا باأنه » العقوبة املقدرة على جناية ل حد فيها« 

قال  واجلرمية،  النحراف  نحو  ودفعه  لالإن�سان  ال�سيطان  غواية  الكرمي  القراآن  يف  ورد  ولقد 

.
)13(

تعاىل:)فبعزتك لأغوينهم اأجمعني  اإل عبادك منهم املخل�سني(

اإبلي�س  قال:)اإن  و�سلم  عليه  الله  �سلى  الله  ر�سول  اأن  اخلدري  �سعيد  اأبي  عن  احلديث  ويف 

قال: يارب وعزتك وجاللك ل اأزال اأغوي بني اآدم ما دامت اأرواحهم يف اأج�سادهم، فقال الرب: 

. وغاية منهج ال�سريعة الإ�سالمية وغريها 
)14(

وعزتي وجاليل ل اأزال اأغفر لهم ما ا�ستغفروين(

قدر  منها،  الو�سعية من اجلرمية هو حما�سرتها واحلد  النظم  ال�سماوية، وحتى  ال�سرائع  من 

امل�ستطاع يف اأ�سيق حد.

)0)) البهوتي، من�سور بن يون�س، �سرح منتهى االإيرادات، املطبعة ال�سلفية، املدينة املنورة د3، �س)33.

)))) البقرة: اآية 8)).

)2)) ابن قدامة، املغني، دار الكتاب العربي، د 0)، �س)34.

)3)) �س: اآية 82.

)4)) م�سند االإمام اأحمد بن حنبل، اأحمد بن حنبل ال�سيباين، حتقيق �سعيب االأرنووط، رقم ))23))).
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املبحث الثاين

مفهوم البطالة �الفقر يف القت�ساد الو�سعي �القت�ساد الإ�سالمي

املطلب الأ�ل: مفهوم البطالة يف القت�ساد الو�سعي �القت�ساد الإ�سالمي

يف  الرغبة  عدم  اأو  والرغبة  واجلن�س  ال�سن  مثل  متعددة  اعتبارات  البطالة  مفهوم  يف  يدخل 

العمل، والقدرة على العمل.وهناك فئات يف املجتمع، ل يجوز اعتبارهم عاطلني عن العمل، مع 

اأنه ل يعمل وقادر على العمل، مثل الطالب وربات البيوت، فلي�س كل من يبحث عن العمل يعد 

من تعداد العاطلني عن العمل، ولكن يلزم توافر �سرطني اأ�سا�سني لعتبار الفرد عاطاًل عن العمل:

ــ قدرته على العمل 

ــ اأن يبحث عن العمل ولدية الرغبة فيه

وعرفت منظمة العمل الدويل العاطل باأنه »كل من هو قادر على العمل وراغب فيه، ويبحث عنه، 

.
)15(

ويقبله عند م�ستوى الأجر ال�سائد، ولكن دون جدوى«

ويرجح تعريف البطالة »باأنها الأفراد املتعطلون عن العمل يف �سن معينة ممن ل يعملون باأجر 

اأو حل�سابهم اخلا�س، والقادرون على العمل، واتخذوا خطوات حمددة بحثا عن العمل باأجر اأو 

 .
)16(

حل�سابهم اخلا�س«

وميكن قيا�س معدلت البطالة كن�سبة بني عدد العمال العاطلني اإىل اإجمايل القوة العاملة خالل 

فرتة زمنية معينة. 

حقيقية:  العجز،  �سور  من  �سورة  اأي  يف  الك�سب  عن  العجز  »هي  البطالة  اأن  الفقهاء  ويرى 

كال�سغر، والأنوثة، والعته، وال�سيخوخة، واملر�س. اأو حكمًا: كال�ستغال بتح�سيل علم، اأو كمن 

به خرق« ومعنى اخلرق كما قال الإمام ال�سيوطي: الأخرق هو الذي لي�س ب�سانع)اأي ل يعمل 

 .
)17(

عماًل معروفًا( 

ويرى الفقهاء املعا�سرون باأن مفهوم البطالة وفقا للمنظور ال�سرعي هي: »األ يجد الإن�سان عماًل 

حاجة  خالله  من  ي�سد  عماًل  يعمل  الإن�سان  كان  اإذا  اأما  اأ�سرته«  وحاجة  حاجته  خالله  من  ي�سد 

املتطلبات  بكثري من  الإن�سان  ي�سغل  الإ�سالم  اأن  ذلك  بقية يومه بال عمل،  يعولهم، ولو ظل  من 

ورعاية  املري�س،  وزيارة  الرحم  و�سلة  كال�سالة  الأخرة  يف  الأجر  عليها  ينال  التي  الأخروية 

)5)) تقرير التنمية يف العامل، مركز االهرام للرتجمة، �س)4.

)))) �سندوق النقد العربي، التقرير االقت�سادي العربي املوحد، )200م، �س242.

)))) ابن عابدين، حا�سية رد املختار، دار الفكر العربي، بريوت، 995)م، �س90).
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 .
)18(

الأبناء، ومن يفعل ذلك ل ميكن اأن يكون يف بطالة 

املطلب الثاين: مفهوم الفقر يف القت�ساد الو�سعي �القت�ساد الإ�سالمي

اأول: مفهوم الفقر يف القت�ساد الو�سعي

ل  الذي  ال�سخ�س  »هو  فالفقري  ال�سرورية،  اأو  ال�سا�سية  اإ�سباع احلاجات  العجز عن  الفقر هو 

. ولقد عرف البنك الدويل الفقر باأنه: 
)19(

يجد طعامه اأو �سرابه اأو م�سكنه ب�سكل كاف لحتياجاته«

»احلرمان من اأهم الفر�س واخليارات الأ�سا�سية الالزمة للتنمية الب�سرية«. 

الب�سرية: »هو احلرمان من خيارات وفر�س العي�س حياة مقبولة«،  التنمية  والفقر من منظور 

يق�سد  واإمنا  ماديًا،  املرء  لرفاه  �سروري  هو  ما  اإىل  الفتقار  جمرد  لي�س  الفقر  اأن  يعني  وهذا 

اأي�سا احلرمان من احلقوق الإن�سانية، ذات الأهمية الأ�سا�سية للتنمية الب�سرية، مثل العي�س حياة 

يتمتع فيها املرء ب�سحة جيدة وم�ستوى معي�سي لئق، ويكون موفور الكرامة واحرتام الذات 

 .
)20(

واحرتام الآخرين 

مما �سبق يتبني اأن م�سكلة الفقر يف القت�ساد الو�سعي تتمثل يف ظاهرة اجلوع واحلرمان اأو 

العجز عن اإ�سباع احلاجات الأ�سا�سية، مما يعرب عنه اأ�سحاب هذا الفكر با�سطالح حد الكفاف، 

ومبا يتعلق مبتطلبات البقاء، مبعني اأن الفرد يعد فقريًا عندما ل تتوافر له متطلباته بالقدر الذي 

 .
)21(

يحفظ له حياته وقدراته على العمل والإنتاج

اأنه: » عجز املوارد املالية للفرد اأو  وميكن ا�ستخال�س مفهوم الفقر من التعاريف ال�سابقة على 

املجتمع عن الوفاء بحاجاتهم القت�سادية«.ويعترب الفقر من امل�سكالت القت�سادية التي ي�سعى 

امل�سكالت  من  منها.والفقر  للتخفيف  والعملية  النظرية  لعالجها، وو�سع احللول  القت�ساديون 

الجتماعية التي ت�سيب جمموعة من اأبناء املجتمعات، بالتايل يعجزون عن القيام بدورهم يف 

تنمية جمتمعاتهم، وتثري يف اأنف�سهم احلقد والكراهية للمو�سرين من اأبناء املجتمع، وقد تثري يف 

اأنف�سهم النقمة على املجتمع كله، والتمرد على قيمه واأو�ساعه كلها، وقد تدفعهم لرتكاب اجلرائم 

بدفع رواتب خيالية  تغريهم  اإرهابية  ملنظمات  لالن�سمام  تدفعهم  املالية، وقد  وخا�سة اجلرائم 

تقنعهم باأنها �ستنقذهم من الأو�ساع املاأ�ساوية التي يعي�سون بها، بالتايل ينتج عنها جرائم القتل 

والت�سرد للعائلة ولأفراد املجتمع ككل.والفقر من امل�سكالت ال�سيا�سية، لأن من اأهم ما ت�سعى له 

)8)) عا�سور، حممد، 4)20م، �س52.

)9)) عبد العظيم، حمدي، فقر ال�سعوب بني االقت�ساد الو�سعي واالإ�سالمي، 995)م، �س0).

)20) برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، تقرير التنمية الب�سرية، )99)م، �س4.

االإ�سالمية،  لل�سوؤون  االأعلى  املجل�س  االإ�سالمي،  االقت�ساد  واأهمية  االإ�سالمية  االقت�سادية  ال�سيا�سة  ذاتية  �سوقي،  اأحمد  الفنجري،   (2((

عدد52)، )200م، �س29.
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ما  من  ال�سعوب  الفقر واجلهل واملر�س، وتخلي�س  م�سكلة  على  التغلب  ال�سيا�سية هو  الأنظمة 

يرتتب عليها من جرائم.

ثانيا: مفهوم الفقر يف القت�ساد ال�سالمي

التفكري،  �سالمة  على  وخطر  الخالق،  على  وخطر  العقيدة،  على  خطر  الفقر  باأن  الإ�سالم  يرى 

وخطر على الأ�سرة، وخطر على املجتمع. 

وكل ذلك ميكن ا�ستخال�سه من القراآن الكرمي والأحاديث النبوية ال�سريفة.

وميكن ا�ستخال�س معنيني للفقر من القراآن الكرمي:

خمتلف  يف  لالأكرث  بالن�سبة  فقريًا  يعد  الأقل  فال�سيء  التفاوت،  ويعني  ن�سبي،  الأول:  املعنى 

املجالت. وهذا املعنى ل ي�سع الإ�سالم اإل العرتاف به، اإذ هو �سنة من �سنن الله يف كونه ا�ستنادًا 

َفْوَق بَع�ٍس  ُكْم  َوَرَفَع بَع�سَ َجَعَلُكْم َخالِئَف الأْر�ِس  الَِّذي  »َوُهَو  اإىل قوله تعاىل يف كتابه العزيز 

يِف  بَع�ٍس  َعَلى  ُكْم  بَع�سَ َل  َف�سَّ »َواللَُّه  اأي�سا:  وجل  عز  وقال   .
)22(

اآَتاُكم«  َما  يِف  ِلَيْبلَُوُكْم  َدَرَجاٍت 

. واملق�سود بالتعريف يف هذه الآيات اأن الفقر قد يعك�س التفاوت ال�سديد يف م�ستويات 
)23(

زق« الرِّ

 
)24(

املعي�سة، فالفقر الن�سبي ين�سرف اإىل م�ستوى فقر الإن�سان بالن�سبة لالآخرين.

املعنى الثاين: مطلق، ويعني مدى اإمكانية الفرد اإ�سباع حاجاته بغ�س النظر عن موقف الغري، 

. و�سمن هذا املعنى يناق�س 
)25(

ومن هذه الزاوية ميكن تعريف الفقر باأنه: عدم حتقيق حد الكفاية

علماء الإ�سالم الو�سع على م�ستويني، ويعود ذلك اإىل نوعية احلاجات غري امل�سبعة هل هي من 

ال�سعرات  من  الأدنى  باحلد  متثل  والتي  بدونها،  يحيا  اأن  لالإن�سان  ميكن  ل  التي  ال�سروريات 

احلرارية الالزمة جل�سمه، اأم هي تلك احلاجات الكمالية له، والتي بفقدانها ل توؤثر على وجوده، 

واإمنا يفقد الإح�سا�س بالعي�س املعقول. فالفقر املطلق يتم قيا�سه عن طريق ما ي�سمى بخط الفقر 

الذي يقا�س بوحدات عينية من �سلع ال�ستهالك متثل القدر الالزم لكل اإن�سان لكي يعي�س عي�سة 

 .
)26(

كرمية اإىل حد ما

على  للق�ساء  يهدف  والقت�سادية،  والجتماعية  والأخالقية  العقائدية  مبنظومته  الإ�سالم  اإن 

الواحد، وح�س  اأبناء املجتمع  الفقر، ولتحقيق ذلك، حارب الطبقية الجتماعية، والّتمييز بني 

على العمل والك�سب، فالعمل هو ال�سالح يف حماربة الفقر، وجلب املنافع. كما نهى الإ�سالم عن 

الحتيال والت�سّول، والت�سّدق على غري املحتاج، وحث املجتمع ككل على البذل والإنفاق على 

)22) االنعام: اآية ))

)23) النحل: اآية )).

)24) الفنجري،مرجع �سابق، �س 30

)25) نوارج، 0)20م، �س 35

))2) الفنجري، مرجع �سابق، �س45
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الفقراء واملحتاجني، لأّن ذلك من �سميم م�سوؤولياته الأخالقية والإن�سانية، وحتقيقًا ملبداأ التكافل 

بحيث  طيبة،  معنوّية  ونتائج  واطمئنانًا،  ثقًة  نف�سه  املجتمع  يزيد  ما  وهذا  العام.  الجتماعي 

 .
)27(

تنتفي الأحقاد والبغ�ساء عندما ي�سعر الفقري واملحروم باأّن هناك من ي�ساعده ويوا�سيه 

ال�سالة  عليه  الر�سول  عن  ويروى  معاجلتها،  ينبغي  مر�سية  ظاهرة  الفقر  الإ�سالم  اعترب  وقد 

وال�سالم يف حديث له: »اللهم اإين اأعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم اإين اأعوذ بك من عذاب القرب، ل 

. ويف املقابل، يعتربه اأي�سا باأنه ابتالء من الله تعاىل لعبده املوؤمن، ا�ستنادا اإىل 
)28(

اإله اإل اأنت« 

وِع َوَنْق�ٍس ِمَن اْلأَْمَواِل َواْلأَْنُف�ِس  ْوِف َواجْلُ ُكْم ِب�َسْيٍء ِمَن اخْلَ قوله تعاىل يف هذا ال�سدد: »َوَلَنْبلَُونَّ

وَلِئَك  اأُ َراِجُعوَن  اإَِلْيِه  ا  نَّ َواإِ ِللَِّه  ا  اإِنَّ َقالُوا  يَبٌة  ُم�سِ اَبْتُهْم  اأَ�سَ اإَِذا  الَِّذيَن  اِبِريَن  ال�سَّ ِر  َوَب�سِّ َمَراِت  َوالثَّ

 .
)29(

ِهْم َوَرْحَمٌة َواأُوَلِئَك ُهُم امْلُْهَتُدوَن« َلَواٌت ِمْن َربِّ َعَلْيِهْم �سَ

الله  فيقول  للك�سب،  و�سيلة  املنتج احلالل ويعتربه خري  العمل  على  الإ�سالم  املقابل، يحث  يف 

اللَِّه  ِل  َف�سْ َواْبَتُغوا ِمن  الأَْر�ِس  ُروا يِف  َفانَت�سِ الُة  َيِت ال�سَّ ُق�سِ عز وجل يف �سورة اجلمعة،)َفاإَِذا 

التي  ال�سريفة  النبوية  الأحاديث  من  الكثري  عن  ف�ساًل   .
)30(

ُتْفِلُحون( لََّعلَُّكْم  َكِثرًيا  اللََّه  َواْذُكُروا 

حتث على العمل منها، قوله �سلى الله عليه و�سلم: »ما ك�سب الرجل ك�سبًا اأطيب من عمل يده، وما 

. فالأ�سل يف الإ�سالم اأن ياأكل الرجل من عمل 
)31(

اأنفق الرجل عن نف�سه وولده وخدمه فهو �سدقه« 

الإ�سالم  كانت متوا�سعة. ويحرم  واإمكاناته مهما  با�ستغالل طاقته  لي�سبع حاجاته  منتج حالل 

ال�سوؤال اإل يف حالت ثالث: الفقر املدقع، الغرم املفظع، الدم املوجع. 

وعن عائ�سة ر�سي الله عنها اأن النبي �سلى الله عليه و�سلم كان يتعوذ من الفقر بقوله: » اللهم 

اإين اأعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، واأعوذ بك من فتنة القرب وعذاب القرب،واأعوذ بك من 

)32(
فتنة الغنى، واأعوذ بك من فتنة الفقر، واأعوذ بك من فتنة امل�سيح الدجال« 

وعن اأبي هريرة عن النبي �سلى الله علية و�سلم: » اللهم اإين اأعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، 

.
)33(

واأعوذ بك من اأن اأظِلم، اأو اأُظَلم« 

وعن اأبي بكرة عن النبي �سلى الله عليه و�سلم: »اللهم اين اأعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم اإين 

.
)34(

اأعوذ بك من عذاب القرب، ل اإله اإل اأنت« 

وقال �سفيان الثوري: لئن اأجمع عندي اأربعني األف دينار حتى اأموت عنها اأحب اإىل من فقر يوم، 

))2) الفنجري، مرجع �سابق، �س 29

)28) �سنن اأبي داود، باب ما يقول اإذا اأ�سبح، رقم)5090).

)29) البقرة: اآية 55)-)5).

)30) اجلمعة: اآية 0).

))3) �سنن ابن ماجة،اأبواب التجارات، باب احلث على املكا�سب،رقم)38)2).

)32) �سحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب اال�ستعاذة من فتنة الغنى، رقم)))3)).

)33) �سنن اأبي داود، باب يف اال�ستعاذة، رقم)544)).

)34) �سنن اأبي داود، باب ما يقول اإذا اأ�سبح، رقم)5090).
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اأو مر�س،  اأدري ما يقع مني لو ابتليت ببلية من فقر،  وذيل يف �سوؤال النا�س، قال: ووالله ما 

)35(
فلعلي اأكفر ول اأ�سعر !.

ي�ستحق  الذي  وال�سنة  الكتاب  يف  املذكور  ال�سرعي  الفقري   « تيمية  ابن  الإ�سالم  �سيخ  ويقول 

معينة وطريقة  بلب�سة  يتقيد  الذي  ال�سطالحي  الفقري  لي�س هو  الزكاة وامل�سالح ونحوها  من 

العلماء  الفقراء وامل�ساكني واتفق  له كفاية تكفيه وتكفي عياله فهو من  لي�س  معينة، بل كل من 

على اأن من ل مال له وهو عاجز عن الك�سب، فاإنه يعطى ما يكفيه �سواء كان لب�سه لب�س الفقري 

ال�سطالحي اأو لب�س اجلند املقاتلة اأو لب�س التجار اأو ال�سناع اأو الفالحني، فالزكاة ل يخت�س 

بها �سنف من هذه الأ�سناف بل كل من لي�س له كفاية تامة من هوؤلء: مثل ال�سانع الذي ل تقوم 

�سنعته بكفايته، والتاجر الذي ل تقوم جتارته بكفايته، واجلندي الذي ل تقوم اإقطاعه بكفايته، 

والفقري وال�سويف الذي ل يقوم معلومه من الوقف بكفايته، والفقيه الذي ل يقوم ما يح�سل 

عليه بكفايته، وكذلك من كان يف رباط وهو عاجز عن كفايته، فكل هوؤلء م�ستحقون«. 

الالئق  امل�ستوي  الإ�سالمي تتمثل يف عدم بلوغ  الفقر يف القت�ساد  اأن م�سكلة  مما �سبق يتبني 

للمعي�سة بح�سب ما هو �سائد يف املجتمع، ويختلف باختالف الزمان واملكان وقد عرب عنه فقهاء 

امل�سلمني با�سطالح حد الكفاية ومبا يتعلق مبتطلبات احلياة الكرمية، واأحيانًا با�سطالح حد 

الذي يجعله يف بحبوحة  بالقدر  له متطلباته  الفرد فقريًا متى مل تتوافر  اأن يعد  الغني مبعنى 

 .
)36(

وغنى عن غريه 

والإ�سالم يرى اأن الفقر هو اأن يكون الإن�سان حمتاجًا، اأي اأنه ل ميلك ما يحتاجه لكفاية ذاته. 

واأما الفقري فهو ذلك املحتاج الذي مير بوقت ع�سيب، ولكنه ل ميد يده لل�سوؤال. ويخالف الإ�سالم 

الراأي القائل باأن م�ساألة الفقر لي�س لها مقيا�س ثابت مبعنى اأن عدم وجود الكماليات والرفاهية 

اأو العراق فهو يعني عدم  اأما الفقر يف م�سر  اأوروبي مثال يعترب فقرًا،  اأو  اأمريكي  يف جمتمع 

ن�سبية  مبعايري  للم�ساألة  ينظر  الراأي  هذا  اأن  الإ�سالم  ويرى  الأ�سا�سية.  الحتياجات  وجود 

ولي�ست واقعية، يف حني اأن امل�سرع ل ميكن اأن ي�سن قانونًا يختلف من �سخ�س اإىل اآخر، ولكنه 

الحتياجات  يف  النق�س  يعني  الإ�سالمية  ال�سريعة  يف  والفقر  جميعها.  الب�سرية  اأجل  من  جاء 

الأ�سا�سية والتي حددها ال�سرع يف ثالث نقاط وهي الأكل وامللب�س واملعي�سة اجليدة 

يتبني مما �سبق اأن الفقري يف املفهوم الإ�سالمي، فردًا كان اأو دولة، هو من يعي�س يف م�ستوي 

هو  اأخرى  بعبارة  اأي  والعاملي.  املحلي  املجتمع  يف  ال�سائد  امل�ستوي  عن  �سحيقة  هوة  تف�سله 

من ل يتوافر له امل�ستوى الالئق للمعي�سة بح�سب الزمان واملكان، وبا�سطالح الفكر القت�سادي 

الإ�سالمي هو من ل يتوافر له حد الكفاية اأو حد الغنى، ل حد الكفاف.

وحد الكفاف هو احلد الأدنى للمعي�سة من ماأكل وملب�س وماأوى مما بدونه ل ي�ستطيع املرء اأن 

)35) في�س القدير،املناوي،عبد الروؤوف بن تاج العارفني،4: 542.

))3) الفنجري، مرجع �سابق، )200م، �س30.
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اإل باختالف القوى ال�سرائية يف كل زمان  يعي�س وينتج، فهو غري قابل للنق�سان، ول يختلف 

ومكان. بخالف حد الكفاية فهو م�ستوى اأرقى من املعي�سة، وهو بالتايل قابل للزيادة، ومن ثم 

يختلف باختالف م�ستوى التقدم يف كل زمان ومكان. 

وا�سطالح حد الكفاية اأو حد الغنى واإن مل يرد �سراحة يف ن�س من ن�سو�س القراآن اأو ال�سنة، 

اإل اأنه ي�ستفاد من روح هذه الن�سو�س. وقد ورد �سراحة يف تعبريات كثرية من اأئمة وعلماء 

الفقه ل�سيما مبنا�سبة بحث الزكاة التي هي بالتعبري احلديث  الإ�سالم، وكذا يف خمتلف كتب 

موؤ�س�سة ال�سمان الجتماعي يف الإ�سالم. فيقول اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب ر�سي الله عنه: 

»اإذا اأعطيتم فاأغنوا«. ويقول على بن اأبي طالب كرم الله وجهه: »اإن الله فر�س على الأغنياء يف 

اأموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم«. ويقول الإمام املارودي يف كتابه الأحكام ال�سلطانية فيدفع اإىل 

 .
)37(

الفقري وامل�سكني من الزكاة ما يخرج به من الفقر وامل�سكنة اإىل اأدنى مراتب الغنى 

توفري  بهدف  البداية  منذ  ترتبط  مل  الإ�سالمي  القت�ساد  يف  الفقر  م�سكلة  اأن  اإىل  نخل�س 

ال�سروريات الأ�سا�سية للمعي�سة كما هو احلال يف القت�ساد الو�سعي، واإمنا بهدف رفع م�ستوى 

املعي�سة وحت�سينها.

املطلب الثالث: الفقر �البطالة يف املفهوم العاملي 

الدول  ت�سهد معظم  املالية،  الأزمة  البطيء من  التعايف  العاملي يف  القت�ساد  ا�ستمرار  ويف ظل 

الدخل  يف  التفاوت  يف  تدريجيًا  وتناق�سًا  ال�ستخدام  معدلت  يف  ارتفاعًا  والنامية  النا�سئة 

والفقراء  الأغنياء  بني  كبرية  الفجوة  تزال  ل  ذلك،  املرتفع.ومع  الدخل  ذات  الدول  مع  مقارنة 

يف معظم الدول ذات الدخل املنخف�س واملتو�سط، ول يزال كثري من الأ�سر التي جتاوزت خط 

الفقر معر�سة خلطر الوقوع حتته مرة اأخرى.وعلى النقي�س من ذلك، ازداد تفاوت الدخل يف 

القت�سادات املتقدمة طوال العامني املا�سيني، يف ظل تزايد البطالة العاملية - ويتوقع اأن يرتفع 

من 200 مليون حاليًا اإىل قرابة 208 ماليني بحلول عام 2015م.

))3) الفنجري، مرجع �سابق، )200م، �س)3.
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البطالة ح�سب املنطقة، 2013/2012/2007 /2015)مليون(

امل�سدر: منظمة العمل الدولية، اجتاهات مناذج القت�ساد القيا�سي، ني�سان/اأبريل 2013.

تزايد  اإىل  والجتماعي  القت�سادي  الن�سيج  اإ�سالح   2013 لعام  العمل  عامل  تقرير  ي�سري 

�سملتها  متقدمًا  اقت�سادًا   26 اأ�سل  من   14 يف   2011 و   2010 عامي  بني  الدخل  يف  التفاوت 

م�ستويات  تزال  ول  املتحدة.  والوليات  واإ�سبانيا  والدمنرك  فرن�سا  بينها  من  الدرا�سة، 

الأزمة. بداية  قبل  عليه  كانت  مما  اأعلى  املتبقية   12 الـ  الدول  من   7 يف  امل�ساواة   عدم 

يقول املدير العام ملنظمة العمل الدولية: متثل هذه الأرقام تطورًا اإيجابيًا يف اأجزاء كثرية من 

املرتفع، على  الدخل  ذات  الدول  العديد من  للقلق يف  تر�سم �سورة مثرية  لكنها  النامي،  العامل 

الرغم من النتعا�س القت�سادي. وميثل هذا الو�سع يف بع�س الدول الأوروبية على اخل�سو�س 

على  يركز  عاملي  انتعا�س  اإىل  حاجة  يف  نحن  والجتماعي.  القت�سادي  الن�سيج  ت�سرر  بداية 

للفقراء  اأف�سل  اجتماعية  اإىل جنب مع توفري حماية  الإنتاجي، جنبًا  العمل وال�ستثمار  فر�س 

 .
)38(

واملجموعات ال�سكانية الأكرث �سعفًا«

اإن ال�سيا�سات املنا�سرة للفقراء وال�ستثمار يف القدرات الب�سرية، بالرتكيز على التعليم والتغذية 

وال�سحة ومهارات العمل، جميعها تو�ّسع فر�س احل�سول على العمل الالئق وتعزز التقّدم.

)38) منظمة العمل الدولية، تقرير التنمية الب�سرية، 3)20م، الطبعة العربية، موقع على االنرتنت.
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ويتناول التقرير اأكرث من 40 بلدًا ناميًا اأحرزت مكا�سب �سريعة يف التنمية الب�سرية يف الأعوام 

واخلدمات  وال�سحة  التعليم  جمالت  يف  امل�ستدام  العام  ال�ستثمار  بف�سل  وذلك  املا�سية، 

غري  حالة  اجلنوب  نه�سة  متثل  العاملي.  القت�ساد  على  ال�سرتاتيجي  والنخراط  الجتماعية، 

املعي�سية والآفاق  الظروف  تغرّيًا يف  ي�سهد  فالتاريخ مل  �سرعتها وات�ساع نطاقها.  م�سبوقة يف 

املتاحة لهذا العدد الكبري من �سكان العامل مبثل هذا احلجم وبهذه ال�سرعة، واليوم ولأول مرة 

يف التاريخ، يحّرك اجلنوب النمو القت�سادي والتغيري الجتماعي يف العامل.

وفقًا للتقرير، جنحت بلدان عديدة من اجلنوب يف حتقيق منو باهر، فانت�سلت املاليني من حالة 

الفقر املدقع وح�ّسنت من ظروفهم املعي�سية. وقد انتهجت هذه البلدان نهًجا عمليًا وّفق بني دور 

اأن  من  التقرير  ويحذر  الجتماعية.  الربامج  يف  والبتكار  الأ�سواق،  على  والنفتاح  الدولة، 

كلها عوامل  ال�سيا�سية،  امل�ساركة  امل�ساواة، و�سعف  تق�سفية خاطئة، وانعدام  �سيا�سات  انتهاج 

من �ساأنها اأن تقّو�س. التقّدم وتوؤجج ال�سطرابات، ما مل ت�سارع احلكومات اإىل اتخاذ اإجراءات 

ل  وحده،  القت�سادي  فالنمو   2011 عام  منذ  العربية  الدول  واقع  عليه  يدل  ما  وهذا  عاجلة، 

يكفي لتحقيق التقّدم يف التنمية الب�سرية، كما اأكدت هيلني كالرك، مديرة برنامج الأمم املتحدة 

وال�ستثمار  للفقراء  املنا�سرة  ال�سيا�سات  م�سيفة:»اأن  العام،  هذا  لتقرير  التمهيد  يف  الإمنائي، 

يف القدرات الب�سرية، بالرتكيز على التعليم والتغذية وال�سحة ومهارات العمل، جميعها تو�ّسع 

 .
)39(

فر�س احل�سول على العمل الالئق وتعزز التقّدم امل�ستدام« 

ونبهت مديرة املكتب الإقليمي للدول العربية يف برنامج الأمم املتحدة الإمنائي اإىل »اأن الدول 

العربية ت�سجل اأعلى معّدل للبطالة واأدنى معدل للم�ساركة يف القوى العاملة، ول �سيما م�ساركة 

الن�ساء«، واأ�سافت »اأن املقيا�س احلقيقي لالإجنازات الإمنائية يف نظر الكثريين من العرب اليوم، 

هو عدد فر�س العمل الالئق املتوفرة لل�سكان، ليكونوا منتجني ولي�سعروا بالأمان القت�سادي«. 

وحلت ت�سع دول عربية من بني البلدان الع�سرين التي �سجلت اأعلى متو�سط لعدد �سنوات الدرا�سة 

ال�سطرابات  �سملتها  التي  البلدان  »بينما حققت معظم  اإىل.2010   1980 من  الفرتة  للفرد يف 

من  اأدنى  م�ستوى  �سجلت  العلمي،  التح�سيل  يف  كبرية  اإجنازات  ًا  موؤخر  العربية  املنطقة  يف 

.
)40(

املتو�سط يف ن�سبة العاملني اإىل جمموع ال�سكان«

املطلب الرابع: الفقر �اأثره على اجلرمية 

الفقر له اآثاره ال�سيئة على العقيدة، وخا�سة اإذا تبعه خلل يف توزيع الرثوات. »وخا�سة اإذا كان 

الفقري هو ال�ساعي الكادح، واملرتف هو املتبطل القاعد فالفقر هنا مدعاة لل�سك يف حكمة التنظيم 

)39) برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، تقرير التنمية الب�سرية، 3)20م، متاح على املوقع االإلكرتوين،

)40) برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، تقرير التنمية الب�سرية، ))20م، متاح على املوقع االإلكرتوين، 
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باحلرمان  هوؤلء  �سعور  اإن   .
)41(

للرزق« الإلهي  التوزيع  عدالة  يف  ولالرتياب  للكون،  الإلهي 

والهوان ي�سل تفكريه فاأنى يعرف ربه اإن عجز عن تدبري حاجاته اليومية، ولهذا يقول ر�سول 

 .
)42( 

الله �سلى الله علية و�سلم:)كاد الفقر اأن يكون كفرا(

ولقد ا�ستعاذ ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم من الكفر والفقر يف �سياق واحد حيث قال:)اللهم 

اإين اأعوذ بك من الكفر والفقر(، ولقد ربط الإمام علي بن اأبي طالب بني الفقر والرذائل الإن�سانية 

فقال وهو يعظ ولده حممد بن احلنفية »يا بني اإين اأخاف عليك الفقر فا�ستعذ بالله من الفقر، فاإنه 

.
)43(

منق�سة الدين، مده�سة للعقل، داعية للمقت«

والفقري املحروم كثريا ما يدفعه بوؤ�سه اإىل �سلوك ما ل تر�ساه الف�سيلة واخللق الكرمي وخا�سة 

املادي  التوازن  اختالل  اأن  الإن�ساين،  ال�سلوك  انحراف  يف  احلياة.والعلة  �سقوة  لفحتهم  اإذا 

والأدبي، قد مكن ل�سياطني الإجرام اأن تعمل، واأن تنجح، ولقد قام الدليل من الكتاب، وال�سنة 

على اأثر الفقر يف دفع الأفراد اإىل ال�سلوك الإجرامي، وخا�سة جرائم الأموال.

.
)44(

لقوله تعاىل:)ول تقتلوا اأولدكم من اإمالق نحن نرزقكم واإياهم(

 .
)45(

وقال تعاىل:)ول تقتلوا اأولدكم خ�سية اإمالق نحن نرزقهم واإياكم اإن قتلهم كان خطًا كبريًا(

اأي ذنبًا عظيمًا، والإمالق م�سدر »اأملقت« من الزاد اأي ذهبت حاله واأفل�س.ولقد ورد يف ال�سنة 

النبوية ما يوؤكد اأن للفقر اآثارًا غري مبا�سرة على ال�سلوك الإجرامي، خا�سة جرائم الأموال.فعن 

الله عليه و�سلم:)كان يدعو يف  الله �سلى  اأن ر�سول  اأخربته،  الله عنها  اأن عائ�سة ر�سي  عروة 

ال�سالة ويقول: اللهم اإين اأعوذ بك من املاأثم واملغرم، فقال له قائل: ما اأكرث ما ت�ستعيذ يا ر�سول 

 .
)46(

الله من املغرم؟ قال: اإن الرجل اإذا غرم حدث فكذب ووعد فاأخلف( 

))4) القر�ساوي، يو�سف، م�سكلة الفقر وكيف عاجلها االإ�سالم، مكتبة وهبه، القاهرة، ط)، 2003م، �س3)

)42) في�س القدير،املناوي، 4: 542، و�سعفه االألباين يف �سعيف اجلامع رقم)48)4).

)43) اجلندي، عبد احلليم، ))9)م، �س5)3.

)44) االأنعام: اآية )5).

)45) االإ�سراء: اآية )3.

))4) �سحيح البخاري، كتاب يف اال�ستقرا�س، باب من ا�ستعاذ من الدين،رقم))239).
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املبحث الثالث: د�ر موؤ�س�سة الزكاة يف عالج م�سكلتي الفقر �البطالة

املطلب الأ�ل: احلث على العمل:

على  اخلدمة  من  جاعاًل  واخلنوع  التكال  ونبذ  واملواظبة،  وال�سعي  العمل  على  ال�سالم  حث 

العيال واجبا و�سدقة وح�سنة تتقدم كل اأعمال اخلري، معتربا اليد العليا خريًا من اليد ال�سفلى، 

كما حارب البخل وكنز الأموال، واأقام قواعد تكفل تداول الرثوات بني النا�س، وعدم تكدي�سها 

.
)47(

يف يد الأغنياء.قال تعاىل:)فاإذاق�سيت ال�سالة فانت�سروا يف الأر�س وابتغوا من ف�سل الله(

والأمر بالنت�سار يف الأر�س اأمر �سريح بال�سعي يف كل �سبيل ي�ستطيع املرء اأن يجد فيها عماًل 

يعود عليه بالنفع، واأن كل قادر على العمل مطالب يف ال�سريعة الإ�سالمية بال�سعي والك�سب الذي 

يق�سد التعفف عن وجوه النا�س اأف�سل من التطوع لطلب العبادة، ويف احلديث عن اأبي هريرة 

ر�سي الله عنه اأن الر�سول �سلى الله عليه و�سلم قال:)والذي نف�سي بيده لأن ياأخذ اأحدكم حبله، 

 .
)48(

فيحتطب على ظهره خري له من اأن ياأتي رجال، في�ساأله اأعطاه اأو منعه(

املطلب الثاين: الأثر التوزيعي للزكاة على عر�ص العمل للفقراء:

توؤكد الدرا�سات اأن للزكاة دورًا بارزًا يف زيادة عر�س العمل لدى الفقراء من خالل ما يلي: 

 توؤدي زيادة ا�ستهالك الفقراء املتلقني للزكاة اإىل زيادة اإنتاجيتهم،عن طريق حت�سني م�ستواهم . 1

الكامنة يف هوؤلء الأ�سخا�س، ومن ثم  ال�سحي والغذائي، وبالتايل زيادة الطاقة اجل�سمية 

 .
)49(

زيادة كمية جهودهم املبذولة يف العملية الإنتاجية 

 يوؤدي اإنفاق الزكاة على طلبة العلم الفقراء، اأو يف حالة ا�ستخدام ح�سيلتها يف تعليم وتدريب . 2

 .
)50(

امل�ستحقني، يوؤدي ذلك لتح�سني نوعية عمل الفقراء، ومن ثم رفع اإنتاجيتهم 

 توؤدي الزكاة اإىل زيادة احلافز على العمل، لأنها ل حتل للفقري القادر على العمل، مع توفر . 3

 .
)51(

فر�سة العمل الالئقة به)اأي الفقري املتعطل اختياريًا( 

ويرى بع�س الباحثني اأنه يف حالة توزيع ح�سيلة الزكاة يف �سكل معونات مالية على الفقراء اأن 

.
)52(

يتم هذا التوزيع ب�سكل ل يوؤدي اىل اأثر �سلبي على حوافز العمل لديهم 

))4) اجلمعة: اآية 0).

)48) �سحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب اال�ستعفاف عن امل�ساألة، رقم)0)4)).

)49) الزرقاء، حممد اأن�س، 2002م، �س)28.

)50) الطاهر، عبدالله، 2002م، �س)).

))5) القر�ساوي، يو�سف، مرجع �سابق، �س230.

)52) املنان، حممد عبد، 2002م، �س05).
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ويف�سل لتحقيق هذا الهدف، اأن يتم اتباع �سيا�سة م�سابهة ل�سريبة الدخل ال�سلبية يف م�سمونها 

اأن تنخف�س كلما ارتفع دخله، ولكن  اأن الإعانة املالية املقدمة للفقري العامل، يجب  الهام وهو: 

.
)53(

مبعدل اأقل من النخفا�س يف الدخل 

توؤدي الزكاة اإىل زيادة املعرو�س من عمل الفقراء املحرتفني، الذين ل يجدون فر�سة العمل . 4

مزاولة  لبداية  الالزم،  املال  براأ�س  متويلهم  خالل  من  جربًا(،  العاطلون  بهم)الفقراء  الالئقة 

. بالإ�سافة لذلك 
)54(

اأعمالهم، اأو من خالل تدريبهم على بع�س احلرف املطلوبة يف �سوق العمل

انخفا�س  عدم  اإىل  يوؤدي  نف�سه  مل�سلحة  الغارم  على  الزكاة  اإنفاق  اأن  الباحثني:  بع�س  يرى 

عر�س العمل لأن املال يعيد الذين انقطعوا عن مواقع عملهم اإىل هذه املواقع مرة اأخرى، كما 

يوؤدي الإنفاق على ابن ال�سبيل اإىل زيادة كمية العمل املتاحة يف املجتمع، لأن ذلك يحميه من 

 .
)55(

اأن يرتك عمله

املطلب الثالث: الأثر التوزيعي للزكاة على اإنتاجية الفقراء

اأوًل:توؤدي الزكاة اإىل رفع اإنتاجية الفقراء، من خالل ا�ستثمار ح�سيلة الزكاة يف اإن�ساء امل�ساريع 

والرعاية  ال�سرب،  مياه  توفري  مثل  للفقراء،  الكفائية  احلاجات  نطاق  يف  تدخل  التي  التنموية 

بروؤو�س  املحرتفني  الفقراء  الزكاة من خالل متويل  توؤدي  كما  والتدريب،  والتعليم،  ال�سحية، 

هوؤلء  فيها  يعمل  التي  ال�سنعة  يف  املعرو�سة  العمل  �ساعات  زيادة  اإىل  لهم  املنا�سبة  الأموال 

على  الزكاة  باأثر  ترتبط طرديا  لأنها  العادية،  الأحوال  الآثار �سعيفة يف  الفقراء. وتعترب هذه 

ن�سبة ما يذهب من ح�سيلة الزكاة نحو ال�ستثمار.

ومدى  ظبي  اأبو  يف  الزكاة  ل�سندوق  املوؤ�سرات  بع�س  خالل  من  ذلك  على  ال�ستدلل  وميكن 

الزكاة  اأموال  ا�ستدامة  و�سمان  امل�ستحقة،  للفئات  املعي�سي  امل�ستوى  حت�سني  يف  م�ساهمتها 

وتنميتها.

2003م. ويهدف اإىل  اأن�سئت بقانون خا�س رقم)4( ل�سنة  وال�سندوق عبارة عن هيئة م�ستقلة 

زيادة الوعي بالزكاة وتر�سيخ مفهوم الزكاة ودورها الهام يف املجال التنموي على �سعيد الفرد 

للم�سارف  وفقا  امل�ستحقة  ال�سرائح  منها  لت�ستفيد  اختياريا  الزكاة  اأموال  وقبول  واملجتمع. 

ال�سرعية.

P30 ,1403 ,Faridi (53(

)54) الزرقاء، حممد اأن�س، مرجع �سابق، �س 284

)55) الطاهر، عبدالله، مرجع �سابق، �س 8).



66

املجلد )٢( العدد )١( ــ دولة قطر  ١٤٣٦ هـ ــ ٢٠١٥ م

اإجمايل م�سارف الزكاة ل�سندوق الزكاة يف اأبو ظبي للربع الأول لعامي)2012م، و2013م.( على التوايل

قيمة الزكاة امل�سروفةاأعداد احلالت امل�ستحقة للزكاةم�سارف الزكاة لعام 2012م

 17،475،442 1654 م�سرف الفقراء وامل�ساكني

 965،000 61م�سرف املوؤلفة قلوبهم

 1،513،938 16م�سرف الغارمون

 19،954،380 1731املجموع 

قيمة الزكاة امل�سروفةاأعداد احلالت امل�ستحقة للزكاةم�سارف الزكاة لعام 2013م

 28،889،936 11،994 م�سرف الفقراء وامل�ساكني

 860،000 216م�سرف املوؤلفة قلوبهم

 599،703 83م�سرف الغارمون

 30،349،639 12،293املجموع 

 )http://WWW.Zakatfund.gov.ae ،امل�سدر: مركز الأخبار يف موقع ال�سندوق(

درهم  مليون   476 نحو   2014 وحتى   2011 عام  منذ  الزكاة  �سندوق  ايرادات  اإجمايل  وبلغ 

وفقا ملا �سرح به اأمني عام �سندوق الزكاة واعتمدت ميزانية 2015 ل�سندوق الزكاة مببلغ 178 

 .
)56(

مليون درهم بزيادة قدرها 15% مقارنة بعام 2014م

يف حني بلغ اأعداد الأفراد امل�ستحقني للزكاة يف الربع الأول من عام 2013م،)12293(، وكانت 

قيمة الزكاة امل�سروفة للربع الأول من نف�س العام بقيمة)30،349،639( مليون درهم.

2013م  ويف بيان للنيابة العامة يف اأبو ظبي تبني انخفا�س معدل اجلرمية يف الإمارة خالل 

بن�سبة 13،6% عن عام 2012م. وتبني اأي�سا اأن عدد الق�سايا التي عر�ست على النيابة العامة يف 

 .
)57(

الإمارة بلغت)74،036( ق�سية مقابل)85،685( ق�سية يف عام 2012م

العربية  الدول  يف  الزكاة  عن  املن�سورة  ال�سحيحة  واملعلومات  البيانات  من  الرغم  وعلى 

والإ�سالمية، اإل اأن للزكاة اأثرا وا�سحا يف توزيع الدخل والرثوة وحماربة الفقر والبطالة، كما 

اأن لها تاأثريا دائما نحو احلد من الركود القت�سادي وت�سغيل راأ�س املال وا�ستثماره، لذا يفرت�س 

والتعليم  ال�سغرية  وال�سناعات  امل�سروعات  بدعم  الفقر  حالت  من  التخفيف  يف  ت�ساهم  اأن 

وال�سحة وتوفري الدواء، واإدخال الأ�سر الفقرية حتت مظلة التاأمني ال�سحي، ودعم امل�سروعات 

الزراعية وا�ست�سالح الأرا�سي، ودعم الغاثة يف ظروف احلرب والكوارث الطبيعية التي قد 

حتل بالبالد من خالل م�سرف الغارمني، وللزكاة اأثر وا�سح يف التقليل من ال�سلوك الجرامي 

كما تبني من الدرا�سة. وعليه تعد الزكاة و�سيلة فعالة للق�ساء على الفقر والبطالة، حيث يتكرر 

http://WWW.Zakatfund.gov.ae ،5) موقع ال�سندوق على �سبكة االنرتنت((

http://www.albayan.ae ،5) موقع �سحيفة البيان على االنرتنت((
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دفعها كل عام ملن ي�ستحقها ولها اأثرها املهم يف عالج النكما�س القت�سادي واأثبتت التجارب اأن 

القيام  الفقر والبطالة هو تاأهبل العاطلني عن العمل بتمكينهم من  اأجنح الأ�ساليب يف معاجلة 

مب�ساريعهم ال�سغرية، فالأ�سالم حث على العمل للفرد اإىل جانب ت�سديد حاجته ليي�سر له احلياة 

الدخل  توزيع  ال�ستهالك، وعلى  اأثر على  وللزكاة  اأف�سل،  الكرمية، ويجعله يف و�سع معي�سي 

والرثوة وال�ستثمار، ومنع الزكاة يوؤدي خللق م�سكالت اقت�سادية واجتماعية يف املجتمع مثل 

 .
)58(

ال�سرقة والت�سول

ثانيًا: توؤدي الزكاة اإىل رفع اإنتاجية العمل، من خالل الإنفاق عل طلبة العلم الفقراء، كما يوؤدي 

من  للمجتمع  املتاحة  العمل  كمية  على  املحافظة  اإىل  املنقطعني  اأو  املدنيني  العمال  على  الإنفاق 

النخفا�س.

ثالثًا: تخ�سي�س الزكاة مل�سارفها املتعددة، فبالن�سبة للفقراء تعترب و�سيلة فعالة ملحاربة الفقر 

خالل  من  �سواء  الإنتاج  لو�سائل  مالكني  ي�سبحون  بحيث  اإغناوؤهم  اأي�سا  ميكن  اأنه  وبخا�سة 

توزيع الأموال الراأ�سمالية مبا�سرة اأو من خالل متليكهم لأ�سهم ملكية حت�سل عليها اإدارة الزكاة 

 .
)59(

يف م�ساريع اإنتاجية 

)58) اجلبري، الزكاة وحماربة الفقر، 2)20م، �س )9.

)59) تاج الدين، 2000م، �س 425.
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النتائج �التو�سيات: 

النتائج: 

 توؤدي الزكاة اإىل رفع اإنتاجية الفقراء، وزيادة �ساعات العمل التي يعر�سونها، ونق�س . 1

يف �ساعات التعطل وبالتايل نق�س يف التفكري ال�سلبي الذي يوؤدي للجرمية.

لتوفري . 2 تنموية  م�ساريع  يف  للفقراء  كفايتها  بجانب  الزكاة  موارد  ا�ستثمار  ن�ستطيع   

فر�س العمل للعاطلني وخا�سة اأبناء الفقراء.

املتعاون . 3 املال  براأ�س  اأو متويلهم  الفقراء،  تعلم وتدريب  الإنفاق على  الزكاة يف  توؤثر   

معهم يف عملية الإنتاج، اأو من خالل ا�ستثمار بع�س ح�سيلة الزكاة يف امل�ساريع التنموية 

التي تدخل يف نطاق احلاجات الكفائية للم�ستحقني، وبالتايل ابتعادهم عن التفكري يف 

النواحي الإجرامية وخروجهم من دائرة املتعطلني.

 ميكن ا�ستثمار جزء من اأموال الزكاة بتاأهيل وتدريب الفقراء العاطلني عن العمل للحرف . 4

وال�سناعات ال�سغرية.

 موؤ�س�سة الزكاة يف القت�ساد الإ�سالمي اإ�سافة اإىل اأنها حتث على العمل وتقلل من الفقر . 5

يف املجتمع، كذلك حِتّد من انت�سار العديد من �سور اجلرائم داخل املجتمع.

التو�سيات:

 عالج م�سكلة الفقر والبطالة واحلد من اجلرمية يقوم على اأ�سا�س تطبيق منهج القت�ساد . 1

اأموال الزكاة  باإن�ساء موؤ�س�سة للزكاة تقوم بجمع  الإ�سالمي وتفعيل دور الزكاة، وذلك 

على م�ستوى الدولة اأو القطر واإنفاقها يف م�سارفها ال�سرعية.

 اأكرب عقبة يف طريق ا�ستقرار الدول العربية هي زيادة معدلت البطالة وعدم ا�ستيعاب . 2

الفقراء  دعم  يف  الزكاة  اأموال  ا�ستغالل  ميكن  لذلك  مفيدة،  اأعمال  يف  ال�سباب  طاقات 

حرفته( ممار�سة  من  متكنه  عدة  اأو  الإنتاجي)اآلة  املال  براأ�س  العمل  عن  والعاطلني 

لإخراجهم من دائرة املتعطلني واإبعادهم عن التفكري يف النواحي الإجرامية.

يف . 3 الزكاة  موؤ�س�سة  تطوير  من  بد  ل  الزكاة،  نظام  تطبيق  يف  فعال  لنموذج  للو�سول   

كل الدول الإ�سالمية، وتاأهيل الفقراء للم�ساهمة يف العملية الإنتاجية ل�سالح ا�ستقرار 

املجتمع ومنوه.
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