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 احملور األول: االقتصاد اإلسالمي

مشتقة  من  هو كلمة  )Economics   أو eEconomi(مصطلح علم االقتصاد  علم االقتصاد: مفهوم -أوال
وتعين   Nomosوتعين املنزل و  Oikos : أساسني من قسمني  مكون   (oikos nomos)مصطلح إغريقي قدمي 

قواعد إدارة املنزل كناية عن اإلدارة ب ويقصد بذلك كل ما يتعلق  علم تدبري املنزل ي تعرب عنفهذا ، وهبتدبري
 اجليدة والتنظيم.

 ملفهوم االقتصاد من خالل استخدامه أشارمن  أول  Antoine de Montchrestien املفكر الفرنسي ويعترب      
 Traité de -حيث اصدر كتابه املوسوم ب االقتصاد السياسي ، 1615سنة ملصطلح االقتصاد السياسي 

l'économie politique   -   حول مفهوم االقتصاد السياسي  ابعتباره علم  أفكارهو عرض فيه بنوع من التوسع
 و توزيع الثروة يف البلد.  إبنتاجل ما يتعلق  كيتضمن  

النشاط االقتصادي  الذي يدرس  العلوم االجتماعيةاالقتصاد السياسي هو أحد تعريف االقتصاد السياسي:  -1
حيث يهتم بدراسة حالة  أبعاد النشاط اإلنساين تعلق األمر ابلفرد أو اجملتمع أو الدولة.الذي يعد من أهم 

 احلياةوحتليل الظروف اليت يعيش فيها، وتبين فيها القوى الفعالة اليت تؤدي دورها يف  اجملتمع يف  اإلنسان 
 اجملتمع دراسة لنشاط اإلنسان يف السياسي أبنه:   االقتصاديف كتابه  Truchyاالجتماعية. وقد عرفه تروشي 

 .واخلدمات  والسلعبقدر ما له عالقة حبصوله على األموال  

ي يف ظل تعاقب تطور مفهوم االقتصاد بشكل كبري نتيجة لتطور الفكر االقتصاد تعريف علم االقتصاد: -2
إيل أن االقتصاد  1776" سنة  األممثروة أشهر املدارس االقتصادية، حيث أشار ادم مسيث يف كتابه الشهري " 

" وقد جاء علم الثروة، وهو العلم الذي خيتص بدراسة الوسائل اليت ميكن بواسطتها ألمة ما أن تغتينميثل" 
 . 1790-1723األويل      اإلنتاج وتعظيمه ميز عصر الثورة الصناعيةهذا التعريف ضمن سياق عام يهدف لتعزيز  

العلمم المذي يمدرس األفمراد يف كمل  االقتصاااد ماان كااالل  ونااه:   A.Marshalويعرف الفريد مارشااال 
 .ما يتعلق بسعيهم اليومي وراء كسب دخل معني وكيفية استعمال هذا الدخل

دراسة الكيفية اليت خيتار هبا األفراد واجملتمع أبنه علم االقتصاد     A. Samuelson يعرف
الطريقة اليت يستخدمون هبا مواردهم االنتاجية النادرة إلنتاج السلع املختلفة على مدى الزمن، و يفية توزيع  

ظ من .و املالحهذه السلع ألغراض االستهالك اآلن ومستقباًل على خمتلف األفراد واجلماعات يف اجملتمع

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI4KDG4fXLAhVK6RQKHatlD9QQFgg5MAE&url=http%3A%2F%2Fdata.bnf.fr%2F12198421%2Fantoine_de_montchrestien_traite_de_l_economie_politique%2F&usg=AFQjCNFYhAxUCiWfJympxQm-BiBcqm_bCw
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI4KDG4fXLAhVK6RQKHatlD9QQFgg5MAE&url=http%3A%2F%2Fdata.bnf.fr%2F12198421%2Fantoine_de_montchrestien_traite_de_l_economie_politique%2F&usg=AFQjCNFYhAxUCiWfJympxQm-BiBcqm_bCw
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
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 ث وظائف اساسية وهي: الخالل هذا التعريف ان علم االقتصاد يركز على ث

استنباط أفضل الطرق الستغالل املوارد االقتصادية النادرة نسبيًا وذات االستخدامات البديلة  •
 وإلنتاج القدر املناسب اجتماعياً من السلع واخلدمات .

 .  توزيع هذا االنتاج على حنو حيقق أكرب إشباع ممكن •

بناء عليه يكون علم االقتصاد هو ذلك العلم الذي يهتم بدراسة سلوك اإلنسان يف إدارة املوارد  •
 النادرة وتنميتها إلشباع حاجاته .

الذي يهتم  االجتماعيةأحد فروع العلوم بناء على ما سبق ميكننا تعريف علم االقتصاد من خالل اعتباره : 
يف اجملتمع من كالل فهم العلميات اليت حتكم إنتاج ، توزيع ، واستهالك السلع  االقتصاديبدراسة النشاط 

، ويهدف إىل دراسة العالقة  بني احلاجات املتعددة واملوارد احملدودة بغرض حتقيق واخلدمات داكل اجملتمع
مل على إمنائها لكفء للموارد املتاحة مع العأ رب قدر ممكن من إشباع احلاجات عن طريق االستخدام ا

 .أبقصى طاقة ممكنة

 مفهوم االقتصاد اإلسالمي:  -اثنيا

يعلى من شأن على مدخل إنساين يسعى لتحقيق الرشد والصالح و اجلانب االقتصادي يف اإلسالم  يرتكز       
 األرض ستخاليف املتمثل يف عمارةدورها اإلالنفس البشرية ويضعها موضع التكرمي الالئق هبا حىت تتمكن من أداء 

َناُهْم ميْن الطَّيريَباتي َوَفضَّْلَناُهمْ وحتقيق العبودية هلل قال تعاىل   ﴿َولََقْد َ رَّْمَنا َبيني آَدَم َوََحَْلَناُهْم يفي اْلرَبري َواْلَبْحري َوَرزَقاْ
ياًل﴾ م ال يعترب اإلنسان مادة فقط بل ينظر إليه من خالل كونه أن اإلسال حيث،  1َعَلى َ ثيرٍي مميَّْن َكَلْقَنا تَاْفضي

مبفهومها العام ترتبط بشكل وثيق مع أهدافه الكلية  االقتصاديةن  نظرة اإلسالم جند أب هروح، قلب و عقل، وعلي
 وتصوراته العامة لتحقيق تنمية شاملة لإلنسان ابعتباره حمور الرسالة و أساس الوجود.

جيب أن نؤكد  ما يعرف ابالقتصاد اإلسالمي أو اإلسالمديد مفهوم اجلاين االقتصادي يف ومن اجل الوصول لتح
وهو مرتبط ارتباطًا اتمًا ابلدين حيث ال تنفصل األنظمة االقتصادية  ،رب جزء من اإلسالمتيععلى أن هذا األخري 

 يف اإلسالم عن املبادئ والقيم واألخالق اليت جاء هبا اإلسالم،

 

 
 .70سورة اإلسراء، اآلية   1
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      مشتقة من كلمة قصد، ومعناه استقامة الطريق،  ومنها قوله تعاىل   لغة  كلمة اقتصاد  تعريف االقتصاد لغة:
َها َجائيٌرۚ  َوَلْو َشاَء ََلََداُ ْم َأْْجَعينيَ  ( ناْ وأييت القصد ايضا مبعين العدل واالعتماد،  .2)َوَعَلى اَّللَّي َقْصُد السَّبييلي َومي

ْد يفي َمْشييَك َواْغُضْض ميْن َصْوتيَكۚ  إينَّ أَْنَكَر اأْلَْصَواتي َلَصْوُت احْلَميريي  (ومثال ذلك قوله تعاىل  ومعناه  )3َواْقصي
، فالقصد يف الشيء خالف اإلفراط وهو ما نفس السياق يف أخرى يت القصد بعدة معاينامشي مستوايً. كما أي

 ال يقرت.بني اإلسراف التقتري ، والقصد يف املعيشة أن ال يسرف و 

االقتصاد رتبة بني رتبتني يف تعريفه لالقتصاد:   قول اإلمام العز بن عبد السالم رمحه هللانورد    اإلطاروضمن هذا      
 (4)  ومنزلة بني منزلتني واملنازل ثالث : التقصري يف جلب املصاحل ، واإلسراف يف جلبها ، واالقتصاد بينهما

االقتصادية الواردة يف  األصولجموعة يرتبط االقتصاد اإلسالمي مب اإلسالمي:من املنظور  تعريف االقتصاد 
 ا يناسب ظروف الزمان واملكان.مب كم الظواهر االقتصادية و تطورهاالىت حت القرآن الكرمي و السنة املطهرة و

  :وانطالقا من هذا اإلطار العام ميكننا إعطاء تعريف موسع ملفهوم االقتصاد اإلسالمي وذلك وفق ما يلي

علم يعىن بدراسة النشاط االقتصادي يعرف عبد اجلبار السبهاين االقتصاد اإلسالمي من حيث كونه:    -  
وعالقات، يف ضوء أحكام املذهب )استهالك، إنتاج، توزيع، تبادل(، وما ينشأ عن هذا النشاط من ظواهر 

 االقتصادي يف اإلسالم، ومنظومته القيمية.

  :    "مااا هااو االقتصاااد اإلسااالمي "االقتصاد اإلسالمي وفقا ملا جاء يف كتابه    شابرا    من انحية أخري يعرف عمر -
اإلنساااان مااان كاااالل  ذلاااك الفااارع مااان املعرفاااة الاااذي يسااااعد علاااى حتقياااق رفاهاااة    إن االقتصااااد اإلساااالمي هاااو

ختصيص وتوزيع املوارد النادرة مبا ينسجم مع التعاااليم اإلسااالمية، وباادون أن يااابدي ذلااك  لضاارورة إىل تكبياال  
 .  5حرية الفرد أو كلق اكتالالت مستمرة سواء يف االقتصاد الكلي أو البيئة

احملاور يف  وبة من االقتصاد اإلسالمياملهام املطل حاول حصر  من خالل التعريف السابق يتبني لنا ابن عمر شابرا 

 : التالية
دراسة السلوك الفعلي لألفراد واجلماعات واملشروعات التجارية واألسواق واحلكومات كما هو  •

 .يف الواقع  

 
 . 9 اآليةسورة احملل،   2
 . 19 اآلية، لفمان سورة 3

  قواعد األحكام يف مصاحل األانم 339/2 . )4( 
 .40، ص1996حممد عمر شابرا : ما هو االقتصاد اإلسالمي ، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ، جدة ،  5
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حتديد نوع السلوك املطلوب لتحقيق اهلدف املنشود، وينبغي القيام بتحليل علمي لبيان أثر  •
 اإلسالمية على حتقيق اهلدف املنشود.القيم واملؤسسات  

 تفسري سبب عدم تصرف خمتلف أطراف النشاط االقتصادي على النحو املطلوب . •
اقرتاح جمموعة من اإلجراءات اليت تساعد على تقريب مجيع األطراف يف السوق من السلوك  •

 املثايل قدر اإلمكان .
القتصاد اإلسالمي على سد ة ااالستفادة من أدوات التحليل االقتصادي وإظهار مدى قدر  •

 .الفجوات

يستمد االقتصادي اإلسالمي قواعده من مصادر التشريع األساسية،    مصادر االقتصادي اإلسالمي :  -اثلثا
 وهي القرآن الكرمي والسنة النبوية واإلمجاع والقياس واملصلحة املرسلة وحنوها من أدلة الشريعة.

ن نص هللا سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي على الكثري من األحكام اليت تتعلق ابملال سواء م  القرآن الكرمي : -1
، وقد وردت العديد من اآلايت مجعه واكتسابه أو تداوله وإنفاقهانحية مكانته والنظرة إليه أو األمور املتعلقة بطرق 

ن والكفالة والوصية اليت تبني هذه األحكام كاآلايت املتعلقة ابلزكاة والصدقات والنفقة وإابحة البيع واإلجارة والره
ن ابلكتابة واإلشهاد ووجوب الوفاء ابلعهود والعقود وحفظ األماانت ، واحلث على توثيق الديو وتقسيم اإلرث

. وكذا اآلايت املتعلقة بتحرمي الراب ليتامى وتنميتها واحملافظة عليهاوأدائها ألصحاهبا ووجوب االهتمام أبموال ا
 وامليسر وأكل أموال الناس ابلباطل من رشوة وغش وغريها .

كاألمر ابلزكاة   –جمملة  –النصوص اليت وردت يف القرآن الكرمي تكون يف غالب حاالهتا   السنة املطهرة : - 2
، املطلقمثاًل حيث مل حتدد أنصبتها وشروطها ومقاديرها وهنا أييت دور السنة لتوضيح اجململ وتفصيل العام وتقييد 

، أو أتيت عامة، أو مؤكدة لتلك األحكاممفصلة ملا جاء فيه من أحكام فالسنة ابلنسبة للقرآن الكرمي إما أن تكون 
 أبحكام جديدة مل ترد يف القرآن الكرمي .

بعد عصر النبوة على حكم  صلى هللا عليه و سلم يقصد ابإلمجاع اتفاق اجملتهدين من أمة حممد  اإلْجاع:-3
وإمجاع العلماء  الزكاة.. ومن األمثلة عليه يف اجلانب االقتصادي : إمجاع الصحابة  على قتال مانعي    (6)شرعي

 .(7)املعاصرين على أن الفائدة اليت تُعطى أو تؤخذ على ما يسمى ابلقروض الشخصية يف البنوك من الراب احملرم 

 
 . 200وتيسري الوصول ص 411/ 1انظر: روضة الناظر  ( 6)
 -10نية بتاريخ الدورة الثا 3انظر قرارات اجملامع الفقهية وهيئات كبار العلماء يف ذلك ومن ذلك قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم  ( 7)

 . ه 1406/  4/  16
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، وهو من األدلة اليت تبني األحكام ابلنسبة للفروع   ( 8) إحلاق فرع أبصل يف احلكم جلامع بينهما وهو القياس:   -4
قياس األوراق النقدية املتداولة اآلن على العملة  ومن أمثلة ذلكاألصول اليت تتفق معها يف العلة . فتلحقها أبحكام 

وهي الدينار الذهيب والدرهم الفضي وذلك جبامع أن  صلى هللا عليه و سلم النقدية اليت ُوجدت يف وقت الرسول
املقيس عليه يف وجوب الزكاة فيه، وكذا العلة واحدة وهي الثمينة ، ومن مث أيخذ الفرع املقيس أحكام األصل 

ابال اشرتاط التماثل والتقابض يف صرف اجلنس جبنسه واشرتاط التقابض يف صرف اجلنس بغري جنسه ) الدينار 
 ( .  ورو

 تنقسم املصاحل إىل ثالثة أقسام : املصلحة املرسلة :  -5
جاهتم، وهذه  اعتربها الشارع مصلحة معتربة كاملصلحة املتحققة من البيع حلصول الناس على احتيا •

 فأجاز البيع ألجلها.
، ومن ذلك حرمة امليسر و لشرعي على إلغائها وعدم اعتبارهامصلحة ملغاة وهي اليت دلَّ الدليل ا •

 .القمار
مصلحة مرسلة أي مطلقة ، مل ينص الدليل الشرعي على اعتبارها أو إلغائها، وإمنا ترك األمر فيها  •

واألحوال واليت قد ختتلف من زمان أو مكان إىل آخر، ومن أمثلة هذا القسم يف حبسب األوضاع 
اجلانب االقتصادي املعاصر: اإللزام ابلتسجيل يف السجالت التجارية ، ونظام الشهر التجاري وحنو 

 ذلك من األنظمة واإلجراءات اليت يقصد هبا حتقيق املصاحل.

فإذا كانت الوسيلة تؤدي  . (9)الوسائل املباحة اليت تؤدي إىل مفاسد يقصد بسد الذرائع : منع   سد الذرائع: -6
إىل حمرم شرعي أو مفسدة وكان هذا احلصول قطعيًا أو غالبًا فإن هذه الوسيلة متنع . ومن األمثلة على ذلك يف 

و بيع اخلمور اجلانب االقتصادي املعاصر: حرمة أتجري احملالت ملن يستخدمها يف أمر حمرم كالراب أو القمار، أ
 وحنوها ، أو بيع املعازف واألغاين .

 . (10)كل ما تعارف عليه الناس وألفوه حىت أصبح شائعاً يف جمرى  حياهتم    وهو  :العرف    -7
 

يرتبط االقتصاد اإلسالمي مبفهومني أساسني يتجاوزان البعد االقتصادي  أساس االقتصاد اإلسالمي: -رابعا
 لريتقيا إيل البعد العقدي، ويتمثالن أساس يف عمارة األرض و مبد االستخالف.

يعترب مصطلح العمار أو عمارة األرض األكثر تداوال عند احلديث عن املفهوم اإلسالمي  :عمارة األرض-1
األخالقية و االجتماعية   ،الروحية  ،تمع يف كافة اجملاالت املاديةعملية التطور احلضاري للمجللتنمية الذي يشري إيل  

من اجل الوصول إىل منو مستمر ، وذلك من خالل العمل بشرع هللا لتحقيق الكفاية والكفاءة جلميع البشر
ذا التعريف أن مفهوم عمارة ويتضح من ه .11سخرها هللا االستخدام األمثل لكل املوارد اليت  عن طريقللطيبات 

 
 . 2/227انظر : روضة الناظر  ( 8)
 . 221وتيسري الوصول ص 434/  4انظر :شرح الكوكب املنري  ( 9)
  . 212انظر: تيسري الوصول ص ( 10)

 .   35،ص 2008،القاهرة 1، دار الفجر للنشر و التوزيع  ط اإلسرتاجتية الذاتية لتمويل التنمية االقتصاديةداودي الطيب،    11
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دية و الروحية ويف كافة يتخذ طابعا مشوليا و موسعا يهتم مبختلف النواحي اإلنسانية املا –التنمية  –األرض
ظرا ألمهية عمارة األرض يف توفري احلياة الطيبة لكافة البشر فقد جعلها اإلسالم أمرا واجبا  قال تعاىل  ناجملاالت، و 

 تفيد الطلب املطلق من هللايف لفظ استعمركم  فالسني والتاء  12﴾ض واستعمر م فيهاهو أنشأ م من األر  ﴿
هللا أمران بعمارة األرض مبا حنتاج إليه من بناء مساكن و مرافق وغرس وهو ما يعين أن  ، للناس إلعمار األرض

طلب العمارة والطلب املطلق من هللا تعاىل يكون  يقصد بهاالستعمار ، وهبذا فإن أشجار و توفري خمتلف اخلدمات
 13على الوجوب وهذا ما امجع عليه املفسرون و الفقهاء.

    على شرط اخلالفة يف األرض مصداقا لقوله تعاىل يقوم مفهوم العمار يف الفكر اإلسالمي :مبدأ االستخالف-2
ن مما يعين أن فكرة االستخالف  تعترب مبدأ جوهري أل 14﴾ تَاْعَمُلونَ َوَيْسَتْخليَفُكْم يفي اأْلَْرضي فَاَينظَُر َ ْيَف  ﴿

اإلنسان واألرض حموران  يعترب كل من، ونتيجة لذلك بتعمريها اإلنسان مستخلف يف األرض وهو  مطالب
       أن كل  املوارد املتاحة مسخرة  وتتضمن  فكرة االستخالف .أساسيان يف عملية التنمية حسب املفهوم اإلسالمي

و اإلنسان مطالب   15﴾ أن هللا سخر لكم ما يف السموات و ما يف األرض واامل تر  ﴿قال تعاىل   ،لإلنسان 
فكل ما يف يد البشر من مال على  ،لبشر و لتلبية حاجياهتم املتعددةابلعمل على إنتاج  السلع واخلدمات خلدمة ا

َلُه َما يفي  ﴿اختالف أنواعه وأشكاله ومقاديره و كل ما ينتجه هذا املال يعترب ملك هلل تعاىل القائل يف كتابه العزيز 
نَاُهَما َوَما حَتَْت الثاََّرى﴾ املال و أقامهم فاهلل اخلالق استخلف اخللق على هذا  16السََّماَواتي َوَما يفي اأْلَْرضي َوَما بَاياْ

هو ما يعين أن البشر ميلكون حق االنتفاع ابملال و  ،17َوأَْنفيُقوا مميَّا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلفينَي فييهي﴾ ﴿قال تعاىل  ، عليه
، ولكن هذا احلق يف االنتفاع مقيد 18وفق ما يقتضيه هذا االنتفاع من حق التصرف واالستهالك و االستثمار

و الوكيل املستخلف يقوم بدور املنفذ إلرادة   تخلف و هو وكيل عن هللا يف األرضبضوابط ألن اإلنسان مس
، مما جيعل هذه الوكالة مقيدة ضمن األطر و احلدود اليت  حيق له أن خيرج عن تلك اإلرادةاملستخلف حبيث ال

اإلسالمية، ففكرة االستخالف حتيل احلق يف االنتفاع إىل جمرد نيابة و وكالة عن هللا، والوكالة    حددهتا الشريعة 
د حدد جتعل الوكيل املستخلف يقوم بدور املنفذ إلرادة املستخلف حبيث ال حيق له أن خيرج عن تلك اإلرادة، وق

 
 . 61االية ،سورة هود  12
 . 56ص  ،9، دار الكتب املصرية،اجلزء اجلامع ألحكام القران ،القرطيب   13
 (.129سورة األعراف، اآلية) 14
 . 20سورة لقمان،اآلية   15
 .(6سورة طه، اآلية ) 16
 (.7)، اآليةاحلديد سورة 17
 .8ص  1985، القاهرة 2وك اإلسالمية، طاالحتاد الدويل للبن واملعاصرة يف منهج التنمية اإلسالمية،األصالة  ،النجار أمحد عبد العزيز 18
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وميكن  ،19العلماء مجلة من الضوابط اليت جيب على الوكيل أن يتقيد هبا أثناء انتفاعه مبختلف املوارد املسخرة
 حصر هذه الضوابط يف قسمني رئيسيني و مها :

قة تشري الضوابط  أو التكاليف االجيابية يف العموم  لكل األوامر والتعاليم اليت  حتدد عال الضوابط اإلجيابية: - ا
 ، وتتمثل أساسا فيما يلي:املسخرة و تلزمه على التقيد هبا  اإلنسان مع املوارد

: و هو ما يعترب حافزا قواي على دعم االستثمار يف وجوب استثمار املال إذا  ان من مصادر اإلنتاج ▪
 اجلماعة.الوجوه املشروعة اليت أابحها هللا بغري تعدى على الغري أو الضرر مبصلحة الفرد و  

اإلسالم حيرص على ضرورة وجوب توجيه استثمار املال إىل  ل اجملاالت اليت تعد ضرورية للمجتمع:  ▪
مشولية عملية التنمية وتوازهنا عن طريق االهتمام بكل اجملاالت الضرورية للمجتمع، فاجملتمع اإلسالمي 

 البد أن يكون متوازن اقتصاداي كما يف مجيع اجملاالت.
إن اإلسالم حيث على إتقان العمل يف مجيع اجملاالت مبا يف  أرشد السبل يف االستثمار:وجوب إتباع  ▪

مطالب  -الدولة أو األشخاص  -فكل من يباشر عمل استثماري ، لك النشاطات االقتصادية املختلفةذ
 إبتباع األساليب اليت تتميز ابلكفاءة والفاعلية و تضمن حسن استغالل املوارد املختلفة.

دفع عملية التنمية لدورها الكبري يف يف  تعترب الزكاة أداة فاعلة ضرورة تفعيل الدور التنموي للز اة:  ▪
 حتقيق التوزيع العادل للثروة ومحاية الضعفاء و الفقراء.

إلنسان اجتناهبا وكيات و التصرفات و الطرق و األساليب اليت ينبغي على المتثل كل السالضوابط السلبية:     -ب
 ، وميكن أن جنملها فيما يلي:بتعاد عنهاو اال

يقصد بذلك اجتناب كل الطرق و األساليب الغري شرعية و حترمي الوسائل غري املشروعة يف تنمية املال:  ▪
 خالفة لتعاليم اإلسالم.امل  عامالتو كل امليف تنمية املال كالراب احملرم و الغش و االحتكار  

فمالك املال بكل أشكاله و أنواعه ال حيق له استعمال ماله اجتناب الضرر يف  يفية استعمال املال:  ▪
ُ على النحو الذي يلحق الضرر مب ال الغري أو يؤدى لذلك فَعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل، قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َرارَ َعَلْيِه َوَسلََّم    .20"  " اَل َضَرَر َواَل ضي
: املستخلف مطالب ابلتزام اجتناب اإلسراف يف إنفاق املال واستخدامه للتسلط واستغالل النفوذ ▪

﴿َوالَّذييَن إيَذا أَنَفُقوا ملَْ ُيْسريُفوا َومَلْ لف املوارد و إنفاق املال، قال تعاىل القصد واالعتدال يف استخدام خمت

 
 .12 – 7النجار أمحد عبد العزيز، مرجع سابق، ص ص 19
 .، برانمج صخر للحديث الشريفالكتب التسعة، 2332، احلديث رقم  تاب األحكام، ةسنن ابن ماج20
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ن اإلسراف يف اإلنفاق يفتح ابب إهدار املوارد فيما ال يعود ابلنفع أل  21يَاْقرُتُوا وََ اَن َبنْيَ َذليَك قَاَواًما﴾
خمتلف أوجه  نه حيول دون دوران املال بنيعلى الفرد و اجملتمع، أما التقتري فيعترب تعطيل للثروات أل

ن اإلسالم حيارب هذه السلوكيات و ينهى عن استغالل  املستخلف إلذلك فالنشاط االقتصادي، و 
 احلصول على املزيد من الكسب بغري وجه حق.  وأملكانته املالية بغرض التسلط  

 

 
امللكية يركز االقتصاد اإلسالمي على ثالث أركان أساسية وهي:  اَليكل العام لالقتصاد اإلسالمي: -اثنيا

، حيث تستند على هذه األركان كل الدراسات و 22املزدوجة، احلرية االقتصادية املقيدة و مبدأ العدالة االجتماعية
من املذاهب  به، كما متيز هذه األركان االقتصاد اإلسالمي عن غريه االجتهادات و النظرايت و التطبيقات املرتبطة

 االقتصادية.
 مما للمجتمع، االقتصادية ابملوارد االستئثار حبق اقتصادي كمظهر امللكية مفهوم يتصل :امللكية املزدوجة -1

، وعلى هذا األساس 23االستعمال أو االستغالل أو املبادلة طريق عن اململوك ابلشيء التصرف من ابلضرورة ميكن
على أساس  إذ يقوم االقتصادية الرأمسايل مرتكزا أساسيا تقوم عليه األنظمة االقتصادية،يشكل موضوع امللكية 

يرتكز امللكية الفردية املطلقة، أما املذهب االشرتاكي البائد فقد جعل من امللكية العامة األساس الذي يقوم عليه. و 
            يف الكون هو هللا سبحانهما كل يف الفكر اإلسالمي على أساس أن املالك املطلق ل يةمفهوم امللك

نَاُهمَ (مصداقا لقوله تعاىل    ،وتعاىل   .24  )اَوَّلليري ُمْلُك السََّماَواتي َواأَلْرضي َوَما بَاياْ

احتواء الشيء والقدرة  ، وتعينامللك ) بكسر امليم وتسكني الالم ( أو التمليك ابعتبارها امللكية يف اللغةوتعرف 
   .25والتصرف فيهعلى االستبداد  

 26احلاجز  االكتصاص  من خالل كونهمتقاربة  ريفاقد عرف الفقهاء امللك بتعفأما من الناحية االصطالحية 
طريقه وبسببه ابلتوكيل أو  من خالل االختصاص املانع لغريه من االنتفاع به أو التصرف فيه إال  ويقصد بذلك  ،

 النيابة.  

كل اخلريات    نيرتبط مفهوم امللكية يف االقتصاد اإلسالمي ارتباطا وثيقا بقاعدة االستخالف اليت تقتضي أبو       
َوآتُوُهم مرين مَّالي اَّللَّي الَّذيي (وتعاىل  قال سبحانه، هلل تعاىل ملك هيأشكاهلا وأنواعها  مبختلفاألموال و 

 
 .67اآليةسورة الفرقان، 21
 .  290-281، ص ص 1991،دار المعارف، بيروتاقتصادنا محمد باقر الصدر،  22
 . 25هجري، ص 1428، كلية الرتبية للبنات،النظام املايل و االقتصادي يف اإلسالم ،اللحياين  محدان بن سعد 23
 .17، االيةسورة المائدة 24
 .13ص  ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، اإلسالمنظرية التملك في  ، حمد العبد الرحمن ، الجنيدل 25
 .25مكتبة وهبة، القاهرة، ص  ، الملكية وضوابطها في اإلسالمالبعلي، عبد الحميد محمود،  26
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وعليه فالبشر مستخلفني يف هذا املال و هذه اخلريات، ويتوجب عليهم التصرف يف هذا املال وفقا ، 27)مْ آََت ُ 
اإلنسان ملزم إبتباع أوامر أصبح  ابعتبارهم وكالء عنه، وعلى هذا األساس  -هللا سبحانه و تعاىل –إلرادة املالك 

تعاىل  املال من اجل حتقيق عمارة األرض، مصداقا لقولههللا و اجتناب نواهيه يف كل ما يتعلق ابلتصرف يف هذا 
َّللَّي َوَرُسوليهي َوأَنفيُقوا مميَّا َجَعَلُكم مُّْسَتْخَلفينَي فييه( . ونتيجة لذلك وجب على اإلنسان التصرف مبا 28 )آميُنوا  ي

 :29خالل منوذلك  -هللا عز و جل  -استخلف عليه وفق ما تقتضيه شريعة املالك
التعامل مع الثروة والدخل وفق موجهات املستخلف، ومبا حيقق أهدافه من خلق الكون. وهذا يقتضي  •

 طبيعة متميزة للملكية يف النظام اإلسالمي.
سلطة اإلنسان وسيطرته على الثروة املستخلف عليها يف حدود معاين االستخالف وخضوع األرض وما  •

ُهَو الَّذيي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل فَاْمُشوا يفي َمَنا يبيَها )تعاىل  هللا فيها لإلنسان تسخريًا وإعمارًا. يقول
 . 30(وَُ ُلوا ميْن ريْزقيهي َوإيلَْيهي النُُّشورُ 

من له انضباط السلوك البشري، مبعىن أنه وبقدر ما لدى اإلنسان من سلطة وسيادة على الكون ممنوحة  •
 .مبسؤولياته وواجباته املكلف هبااخلالق فعليه االلتزام  

 أنواع ثالثة اإلسالمي يف إطاره العام ليقر االقتصادي قد جاء النظامعلى خالف األنظمة االقتصادية الوضعية فو 
  :، وهيامللكية من

جاءت الشريعة اإلسالمية إبقرار التملك الفردي لإلنسان  حيث  ،الفردية امللكية أواخلاصة  امللكية •
التملك اليت أودعها هللا  بالتصرف ضمن اإلطار الشرعي، رعاية ملصاحله واستجابة لغريزة حوحقه يف 
 .نسان اإل  تعاىل يف

  ؛اجلماعية امللكية أو العامة امللكية •
 ؛الدولة ملكية أو املال بيت ملكية •

ما كانت لفرد أو جملموعة هي امللكية اخلاصة يف االقتصاد اإلسالمي  الفردية: اخلاصة أو امللكية امللكية 1-1
من األفراد على سبيل االشرتاك وختول صاحبها االستئثار مبنافعها والتصرف يف حملها، كتملك اإلنسان 

حق شخصي ال جيوز التعرض له ما دام املالك ملتزم وهي بذلك للمسكن واملتاجر و السيارات...اخل. 
اإلهلية اليت جعلت من  ونية من حيث الفطرةوتعكس امللكية الفردية السنن الك  .ر شرعامبا هو مقر 

 
 .30، اآلية سورة النــور 27
 .7سورة الحديد، االية  28
    http://www.meshkat.net/node/23209      ، انظر املوقع:   2015ماي    12، اتريخ االطالع  مالمح النموذج االقتصادي اإلسالمي ،  شبكة املشكاة اإلسالمية 29

 .15، االيةسورة الملك 30

http://www.meshkat.net/users/meshkat
http://www.meshkat.net/node/23209
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َاَث َأْ اًل لَّمًّا   (اإلنسان حيب وحيرص بشدة على التملك والرغبة يف احليازة، قال تعاىل  َوَتَُْ ُلوَن الرتُّ
 .  31   )اْلَماَل ُحبًّا َْجًّا * َوحتُيبُّوَن  

 ،الزكاةشرع اإلسالم امللكية اخلاصة وجعل هلا إطارات متعددة مثل أنظمة : امللكية اخلاصة إقرار أمهية -أ
هذه التشريعات  وكل؛ وعقوابت االعتداء على مال الغري التمليكات واإلرث، وعقود املعاوضات و

ون . وتقتضي حكمة التشريع اإلهلي أن تك32ايتهمح وتستوجب االعرتاف حبق امللكية الفردية تقتضي
 للملكية اخلاصة أمهية كبرية على مستوى الفرد و األمة، وذلك من حيث:

تتعدد حاجيات اإلنسان من طعام    وحتسني مستوى املعيشة:تلبية احلاجيات الفردية  •
وشراب، مسكن، لباس، الصحة، التعليم...اخل. ولتلبية هذه احلاجيات فقد حثت الشريعة 

العمل و التكسب يتحقق التملك،  على الكسب والعمل وترك البطالة والكسل، ومن خالل
حقق أيضا نتيجة ذلك تتحقق مصلحة الفرد و من يعوهلم، وبتحقق مصاحل مجيع األفراد تتو 

 فراد اجملتمع.  أاملصلحة العامة املتمثلة يف توفري الرعاية لكل  
: إن إقرار حق الفرد واجلماعة  -عمارة األرض واستغالل مواردها-حتقيق  التنمية الشاملة  •

يف التملك من أقوى األسباب اليت تدفع اإلنسان إىل استغالل خمتلف  املوارد لتحقيق العيش 
املوارد املالية تتاح فرص اكرب للمجتمع من هالل توسيع االستثمار مبا الكرمي. ومع توافر 

 يساهم يف دفع عجلة اإلنتاج ويرفع من كفاءة االقتصاد و ميكن من حتقيق .
من خالل سعي اإلنسان للكسب و التملك تتحقق الثروة  تثمني خمتلف أشكال التكافل: •

سواء كان  البذل  نفاق يف  خمتلف أوجه الرب، واإلإىل البذل والعطاء اليت تدفعه إيل املزيد من 
عن طريق الواجب كالزكاة و النذور و الكفارات، أو كان عن طريق التطوع والندب واالستحباب  

 مثل الصدقات واألوقاف واهلبات ..اخل. 
من خالل تعزيز امللكية اخلاصة ضمن   تعزيز مشار ة القطاع اخلاص يف تنمية االقتصاد الوطين:  •

يتنافس  يف القطاعات املختلفة وبذلك العادلة بني املنتجني شرعي تتعزز املنافسة اإلطار ال 
،وبذلك ترتفع كفاءة االقتصاد، كما ان هذا حتسني إنتاجهم من اجلاملنتجون فيما بينهم 

تفرغ للمهام التنافس يف حمال الصناعة و الزراعة و اخلدمات ميكن الدولة من ال
 .م وحتديث البنية التحتيةاخلدمات الصحيةحتسني    التعليم وكالكبرية،

حثت الشريعة اإلسالمية على العمل على عمارة األرض و السعي يف   األسباب املشروعة للتملك: -ب
حتصيل الرزق من خالل العمل املباح وانتهاج كل الوسائل املشروعة لتحقيق ذلك، كما جعلت  

ها أو حصرها حيث ختتلف ابختالف الشريعة نطاق واسعا من األسباب حبيث يصعب عد 
األشخاص من جهة قدراهتم ورغباهتم ، ويف مقابل ذلك حصرت األسباب احملرمة للتملك نظرا 

 
 . 20-19سورة الفجر، االية  31
32

 .9هجري، ص 1403، 1، مؤسسة الرسالةـ، طالقيود الواردة على الملكية الفردية للمصلحة العامةعبد الكريم زيدان، 
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وبشكل  : الراب، امليسر، بيع الغرر، االجتار يف احملرمات.وتشمل كل من لكوهنا حمدودة وحمصورة
 ناف التالية:عام نشري إيل أن األسباب املشروعة للملك تندرج ضمن احد األص

        التملك مقابل عوض، فيدخل فيه املعاوضات أبنواعها، كالعمل   الصنف األول: •
فقد جاء يف  ، التجارة بكل أنواعها، واإلجارة، والسلم...اخل.مثل الزراعة و الصناعة املباح

 الكسب أي السنة عْن رِفاعَة بِن رافٍع َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، أنَّ النيبَّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ُسِئلَ 
 .  33)مربور و ل بيع بيده الرجل عمل ( :قال أطيب؟

التملك بغري عوض، ويندرج ضمن هذا القسم  عدد كبري  من األسباب مثل عقود    الثاين:   الصنف •
 لكفارات و الصدقات التطوعية. ل إضافة    ، التربعات كالوصية و اهلبة و املرياث 

التملك ابالستيالء و يشمل كل من إحراز املباح، وإحياء املوات، والصيد،   الثالث:  فالصن •
 سياق. واالحتطاب وكل مل يندرج ضمن هذا ال 

 :34للملكية اخلاصة يف اإلسالم مجلة من اخلصائص األساسية اليت تصاغ فيما يلي  خصائص امللكية اخلاصة:  -ج
 ال حد ملا يتملكه اإلنسان ما دام متلكه من خالل الوسائل املشروعة.  •
امللكية اخلاصة حق كامل يشتمل على مجيع األعيان واحلقوق و املنافع و املزااي اليت  •

 متنحها الشريعة لصاحبها. 
ا تزول عنه حبال من األحوال إال برضاه مامل امللكية اخلاصة تعترب حقا دائما لصاحبها  •

 يكن هناك مصاحل معتربة شرعاً ،كشفعة مثال أو نزع امللكية للمصلحة العامة
مامل يكن  تقيد  أوالتربع مما ميلك دون حتديد أو  التصرف و  مللكية ختول صاحبها ا •

 .   تصرفه ممنوعا شرعا  كاإلضرار ابلغري
تؤدي إىل النمو االقتصادي حيث تدفع صاحبها إىل تنمية ملكه دون اخلاصة  امللكية  •

 خوف أو حذر.
 إىل  النظر دون األمة جمموع على عوديقصد  مللكية العامة  ل ما ي  :  )اجلماعية امللكية(العامة امللكية 1-2

 العامة وامللكيةاعا. إقط وال هبة وال بيعا اهب التصرف جيوز وال أحد، دون أحد هبا خيتص فال أفرادها،
  مثل  وذلك عليها هو  اليت صفته  على دام  ما مطلقا الفردي التملك حتت يقع  أن  يصح ماال منها

 احتكار اليصح  اليت املباح قبيل من هو ما ومنها ، العامة للمصلحة املخصصة واجلسور والطرق املساجد 
 مثل وذلك له متلكهم صح منها أحرزوه وما  هبا ينتفعون  األفراد لعموم فهي هبا،     فرد أو جمموعة واستئثار
 ..اخل. و احملاجر  املوات  واألراضي ارمطاأل ومياه والغاابت املراعي

 
َحهُ الحاِكمُ  33 اُر، وَصحَّ  في المستدرك. رواهُ البَزَّ
 .  87-86ص ص ،   2006، الرياض 2مكتبة الرشد، ط النظام االقتصادي في اإلسالم،  و آخرون ،  سعد المقرنمحمد بن  34
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  :35أتخذ امللكية العامة احد األشكال التالية  أشكال امللكية العامة:  -ا
 املرافق  فهذه العام، نتفاعلال املعدة  األماكن وسائر  ، واملساجد والطرقات والشوارع الكبرية راباأل    :العامة املرافق - 

 ابلدولة خاصا ملكا فتصبح عنها  ع تمجملا الستغناء له هي عما الدولة أخرجتها إذا  إال الفردي التملك التقبل
   .والتمليك ابلبيع   هب تتصرف أن  ميكنها

 منيز هنا بني صنفني أساسيني، ومها:  :األساسية الطبيعية  املوارد- 
 اليت املباحات سائرتضمن وي  ،سالنا من جمهود بدون  وجد  ما تشمل على كل  و:  احلاجات األساسية •

عْن َأِب ُهَريْمرََة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  حد، أ ملك يف  ابتداء تدخل وال أحد  دون  أحد  هبا خيتص ال
اليت توسع الفقهاء يف شرحها  األشياء هذهو   .36َثاَلٌث اَل مُيْنَاْعَن: اْلَماُء، َواْلَكََلُ، َوالنَّاُر"َوَسلََّم، قَاَل: " 

 .املشروعة التملك  بطرق أحرزه ما إال منها  فرد اليتملك للجميع  مباحة عام ملك هي و تفصليها
هي ما أودعه هللا يف هذه األرض من مواد  برية وحبرية ظاهرة أو ابطنه لينتفع هبا الناس من  املعادن : •

اكتشفت يف أرض ليست  أوإذا ظهرت املعادن حديد وحناس وبرتول  وذهب  وفضه وملح وغري ذلك. ف
ظهرت املعادن يف ارض مملوكة  إذ أما. ة أي تدخل يف ملكية األمة العامةمملوكة ألحد تكون ملكًا للدول

ما يعثر عليه من معدن يكون  أن ه املالكية من يالفقهاء يف ذلك والراجح ما ذهب ال تلفخافقد  خاصة
 .37ملكاً لبيت مال الدولة تنفقه على مصاحل املسلمني قياساً على املنافع العامة وحاجة مجيع الناس إليها

احلمى  و ،  38"الَحى إال هلل ورسوله  "قال ملسو هيلع هللا ىلص الصعب بن جثامة رضي هللا عنه أن النيب  عن :احلمى -
 مرعى تكون كأن  ،عامة ملصلحة وإحيائها فيها الرعي من  الناس مينع  مملو ة غري معينة أرض ختصيص هو

 وإمنا حيقق ، معني فرد أو خاصة ملصلحة  و احلمى  ال يكون   هللا، سبيل يف اجلهاد خيل أو الصدقة إلبل
 من ابلقرب مكان  وهو النقيع أرض محى وسلم عليه هللا صلى النيب، حيث جاء يف األثر أن   عامةال ملصلحةا

 . املسلمني خليل وجعلها املدينة

 :39تتميز امللكية العامة خبصائص أساسية تتمثل أساسا يف كصائص امللكية العامة : -ب
ترتبط مبصاحل عامة املسلمني وحاجاهتم كعالقة العلة ابحلكم فمىت وجدت العلة وهي امللكية العامة  •

زالت املصلحة العامة زالت امللكية العامة وحتولت املصلحة العامة وجد احلكم وهو امللكية العامة ومىت 
 تلك األشياء إىل بيت املال يتصرف فيها احلاكم وفق املصلحة الشرعية ولو إبعطائها لألفراد؛ 

ال ميلك أحد التصرف فيها بل وال جيوز له ذلك ما دام  ملسو هيلع هللا ىلص امللكية العامة مقررة حبكم هللا تعاىل ورسوله  •
 متعلقة هبا؛أن املصلحة العامة للمسلمني 

 امللكية العامة ملكية دائمة ومستقرة بدوام واستقرار مصلحة عموم املسلمني؛  •
 

 . 56-55ي، مرجع سابق، ص ص اللحيان حمدان بن سعد  35

 .296،ص 1997، مكتبة العارف لنشر و التوزيع، الرياض، 1، ط2،  المجلد ماجة ابنصحيح سنن ، األلباني 36

 . 9-8، ص ص 2002 جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، ،النظاااااام االقااااتااااصادي يف اإلسااااااالممسفر بن علي القحطاين ،  37
 .  2197أخرجه البخاري ، كتاب المساقاة ، باب ال حمى إال هلل ورسوله برقم  38
 .82ص ،  مرجع سابق و آخرون ،  محمد بن سعد المقرن 39
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 احلق يف امللكية العامة حق مستقر للجماعة ابعتبارها مؤلفة من أفراد. •

 كان  خاصا املال حلفظ املخصص املكان  على املال يطلق مصطلح بيت    :-بيت املال -ملكية الدولة 1-3
 املبىن على للداللة هللا مال بيت أو املسلمني مال بيت لفظ اإلسالماستخدم املسلمون يف صدر  وقد   .عاما أو
 على يطلق صار و املال بيت مفهوم اإلسالمية، وبعد ذلك تطور للدولة العامة األموال فيه حتفظ الذي املكان  أو

اعتبارية  شخصية وهبذا أصبح ميثل ، وغريها واألراضي والعروض النقود من للمسلمني العام املال متلك اليت اجلهة
 كالمه عند هلذا املعين    املاوردي أشار قد  و  .  وعليه منه الدعاوى وترفع  وعليه، له احلقوق تثبت مالية ذمة له املال
.  وانطالقا مما سبق ميكننا تعريف بيت املال من املكان عن  ال اجلهة عن  عبارة املال بيت  :بقوله املال بيت عن

امللكية اليت تكون للدولة ومواردها لبيت مال املسلمني يتصرف فيها ويل أمر املسلمني مبوجب خالل كونه: 
 .40ما تقتضيه املصلحة العامة

 اليت العامة مبعناه الواسع وامللكيةمعني للمال   مالك فيها يوجد  اليت املال بيت ملكية بني  وجود متييز إيلونشري      
 التمييز هذا على يدل ما الفقهاء ذكر وقد . للجميع  اإلابحة قبيل من ألهنا للمال معني مالك فيها وجد ي ال

      بيت ملك النهر أرض أن العوام بعض اعتقاد البلوى به عظمت ومما  :41يقول السبكي  الدين تقي فالشيخ
 .  والمتليكها إقطاعها لإلمام الجيوز الظاهرة  املعادن هو  وإمنا عليه، دليل  ال أمر وهذا املال،

  :األموال يف شكل من العديد  املال بيت تشمل ملكيةو 
  و عوائد كل ذلك.  وحنوها و املباين الدولة  متتلكها اليت اإلنتاجية املشروعات •
  املال.  بيت عليها حيصل اليت اهلبات •
 اخلراج  مثل   العامة مصرفها للمصاحل ويكون  اإلسالمية الدولة حتصلها اليت الشرعية العامة اإليرادات  مجيع  •

  والعشور. واجلزية
  العامة. املرافق  من عنه استغين ما أو هبة  أو بشراء املال بيت عليه حصل ما •

 

 
 . 258، ص م األردن1974 -هم  1394الطبعة األوىل  –طبع وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  ،امللكية يف الشريعة اإلسالمية، السالم داود العباديعبد 40
 . 57ي، مرجع سابق، ص اللحيان حمدان بن سعد 41

   ات املسلمني اليت ال وارث هلا.القطات و ترك الضرائب، اخلريية، الغنائم، األوقاف اجلزية، العشور، ئ،يالف املعادن، الزكاة، اخلراج، : يف أساساتتمثل موارد بيت املال  
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على اعتبار أن مطلقة،  االقتصاديةعترب احلرية ال ي االقتصادي اإلسالمي  النظام احلرية االقتصادية املقيدة: -2
اإلسالم يقيد هذه احلرية جبملة من األحكام  الشرعية و الضوابط املرتبطة مبقتضيات االستخالف، وذلك على 

 ة النشاط االقتصاديزاوليف ميكفل للفرد احلرية االقتصادية املطلقة الذي  االقتصاد الرأمسايل العكس متاما من  
يقر  اإلسالم . وعلى الرغم من أن أكرب قدر من الربح حتقيق  من اجل ته الشخصية مصلح وفق ما يتوافق مع

ولكنه يف الوقت ذاته ال يطلق هلا العنان بل راح يقيدها  ينكرها أو يصادرهامن حيث انه مل ابحلرية االقتصادية 
 مها:لتحقيق املقاصد األساسية للشريعة اإلسالمية، وذلك من اجل حتقيق هدفني رئيسيني و  

النظام االقتصادي اإلسالمي هو جزء من كل   االلتزام أبحكام الشريعة فيما يتعلق  حلالل واحلرام: -2-1
 وذلك من خالل: ،حيث تتوافق أحكامه و تصوراته االقتصادية مع اإلطار ألحكام الشريعة السمحاء

األصل يف  كون ويف هذا اإلطار نشري ل :التأ يد على مشروعية النشاط االقتصادي يف خمتلف القطاعات -ا
إال ما ورد نص شرعي بتحرميه تطبيقًا للقاعدة  يف اإلسالم من اإلطار العامضأي نشاط اقتصادي هو املشروعية 

السلع واخلدمات اخلبيثة كل   حترمي إنتاج واستهالك ويف هذا السياق جاء  .األصل يف األشياء اإل حةاألصولية 
َّ  الرَُّسولَ  يَاتَّبيُعونَ الَّذييَن ( قوله تعاىلل مصداقا ابإلنسان املضرة   التاَّْورَاةي عيْنَدُهْم يفي  َمْكُتو ً  جيَيُدونَهُ الَّذيي  اأْلُمرييَّ  النَّبي
ْْنييلي  ْلَمْعُروفي  َيَُْمُرُهمْ   َواإْلي َهاُهمْ    ي ُهْم   َوَيَضعُ   اخْلََبائيثَ َعَلْيهيُم   رريمُ َوُيَُ   الطَّيريَباتي ََلُُم    َوُيُيلُّ   اْلُمْنَكري َعني   َويَاناْ  إيْصَرُهمْ َعناْ
 ُأولََٰئيَك ُهُم    َمَعهُ  أُْنزيلَ الَّذيي  النُّورَ  َواتاَّبَاُعوا َوَنَصُروهُ  َوَعزَُّروهُ بيهي  آَمُنوا فَالَّذيينَ َعَلْيهيْمۚ   َ اَنتْ الَّيتي   َواأْلَْغاَللَ 
، وعليه فعجلة النشاط االقتصادي جيب أن تدور يف خمتلف عملياهتا األساسية  اإلنتاج و 42)اْلُمْفليُحونَ 

تكون موضوعا  ال جيب أن السلع و اخلدمات اخلبيثة احملرمة  ويف املقابل فإن ، االستهالك و التوزيع ضمن  احلالل
النشاط االقتصادي ضمن إطار احللة و احلرمة حتقيقا ملصلحة الفرد و األمة أييت تقييد و. ألي نشاط اقتصادي

 :  43من خالل
 . احملافظة على الضرورايت اليت ال تستقيم حياة اجملتمع إالَّ هبا وهي: حفظ الدين، النفس، العقل والنسل    ❖

، وذلك دة اجلميع اليت تعظم املنافع لفائ لسلع و اخلدمات النافعةوتوفري ا زايدة رفاهية اجملتمع   ❖
ابلفرد و األمة على حد  اخلبائث املضرة و استبعاد املوارد املتاحة لتوفري الطيبات  بواسطة  توجيه

من حجم    ٪ 8حبوايل    ثل اثلث جتارة بعد النفط والسالح  ومت   اليت تعترب على املخدرات     إلنفاق اكسواء  
   . مليار دوالر سنوايً   120مكافحة املخدرات حوايل على  العامل    ينفق  يف القابل  و .  التجارة العاملية 

 
 .157سورة األعراف، اآلية  42

 خبيثة أو مضرة فيأتي دور المجتهدين في ولحم الخنزير، وقد يكون منصوصاً على وصفها بأنها  قد تكون السلع المحرمة منصوصاً عليها كالخمر

 .لق البشر الذي يعرف ما يضرهم و ما ينفعهماتعيين ما ينطبق عليه الوصف المذموم. وهذا التحريم ليس من صالحية البشر بل هو هلل خ
 . 121-117،  ص ص مرجع سابقو آخرون ،  محمد بن سعد المقرن 43
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عة اإلسالمية على حرمة كل هذه  ي شددت الشر  : لكسب غري املشروع املابدية ل طرق  ل الوسائل و ال حترمي   -ب 
هذه الطرق  مجيعو وغري ذلك مما يلحق الضرر ابجملتمع. القمار  الرشوة، التزوير، و الراب، الغرر، الغش األساليب مثل 

لفطرة السليمة ألهنا تقوم إما على الرشوة أو استغالل النفوذ والسلطان، أو على غش الناس، أو ابتزاز  ل خمالفة
، وقد منع اإلسالم كل أمواهلم ابلباطل، أو التحكم يف ضرورايت معاشهم، أو انتهاز حاالت عوزهم وحاجاهتم

 طرق حتقيقا للمصلحة العامة من حيث:هذه ال
على أسس من التكافل والرتاحم  بني خمتلف األعوان االقتصادية و األفراد  عالقات االقتصاديةال قيام ❖

 والغش.وليس على أسس االستغالل و اهليمنة و االحتكار  والتعاطف والصدق والعدل،  
 قاعدة الغنم  لغرم.وفق ما تقتضيه    وتنميتهدفع الناس إىل العمل وبذل اجلهد لكسب املال  ❖

 .عدد حمدود من األفرادتؤدي إىل تضخم الثروات يف أيدي    جماهبة كل الطرق و اآلليات اليت ❖

الفرد يف اإلسالم حر  ابلتصرف يف دخله  و ثروته ضمن إطار  االلتزام  لواجبات الشرعية االقتصادية: -ج
ملزم  به شرعا كبعض أوجه اإلنفاق كالزكاة و النفقة على األسرة...اخل، كما  املباحات،  بعدما يقوم بتأدية ما هو

 انه مطالب ابالبتعاد عن كل أنواع اإلسراف و التبذير. 

يشري مفهوم الدولة  من الناحية اإلسرتاجتية إيل ثالث   :حق الدولة يف التدكل يف النشاط االقتصادي -2-2
مقومات أساسية وهي: الشعب، األرض والسلطة احلاكمة، ويقصد ابلدولة يف االصطالح العام السلطة احلاكمة 

ا ن. ومن هعن صاحب الشرع يف حراسة الدين وسياسة الدنيا به هي كالفةاليت يعرفها ابن خلدون بقوله:  
حتقيق املصاحل الدينية والدنيوية للمجتمع اإلسالمي عن طريق القيام حبفظ تتمثل يف  لة مهمتها ن الدو نستنتج أب

،  وجيب أن نفرق بني أمرين يف مسألة تدخل الدولة يف ما تقتضيه الشريعةورعاية املصاحل الدنيوية وفق  الدين
 :44وذلك على اعتبار أن وظيفتها تتمثل  أساسا يف   ،النشاط االقتصادي

التفصيلية اليت جاءهبا الشرع  تقوم برعاية ومراقبة وضمان التزام الناس  لقيود الشرعية اجلزئية •
 ابتداء وفصلها.

تصرفات الناس املباحة مباشرة أو من كالل التأثري عليها أبساليب وطرق معينة أو  بتقييد القيام •
إن األصل يف النشاط االقتصادي هو أن يقوم به وذلك من حيث : يف أنشطة إنتاجية مباشرة الدكول

قيد الشرع، لكن مع ذلك فإن للدولة التدخل يف هذا النشاط  عليهم سوى دون أية قيوداألفراد حبرية 
 ميكن أن يصل األفراد، أو الدخول يف بعض األنشطة االقتصادية. إال أن هذا التدخل ال بتقييد حرية

 وجه حق. كما ال حرية األشخاص متاما أو االعتداء على أمواهلم بغريحبال من األحوال إىل درجة إلغاء 
حرية األفراد مقيدة فإن تدخل  فكما أن .يصح أن يكون تدخال بال مربر أو مصلحة راجحة تستلزمه

 
 .43-40اللحياني، مرجع سابق، ص ص  حمدان بن سعد 44
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العامة  الدولة مقيد ضمن إطار أن للدولة حق التدخل وتقييد حرية األفراد بناء على مقتضيات املصلحة
 .45املصلحة اخلاصة كما هو مقرر  اليت تقدم على

وذلمممك  ممممن حمممق الدولمممة يف ظمممل اإلسمممالم أن تتمممدخل يف النشممماط االقتصمممادي المممذي يباشمممره األفمممراد،  وعليمممه ف        
وممن    املصملحةتقمدم    لعاممةصملحة ااملإذا تعارضمت مصملحة الفمرد ممع  ف  ،أو لتنظيمهاالقتصادي  راقبة النشاط هبدف م

أو    األفمراد  ايعجمز عنهم الميت    ملباشمرة عمدد ممن األنشمطة  كمما تتمدخل الدولمة  .أمثلة ذلك منع االحتكار مبعنماه الشمرعي
حتقيمق التموازن  حيسنون مباشرهتا. وميكن أن تتدخل الدولة أيضما بغيمة    ميلكون اإلمكانيات الضرورية ملباشرهتا أو ال ال

صممملى هللا عليمممه  -رسمممول هللا    األممممر الممذي قمممامخممتالل ذلمممك التممموازن، وهمممو  حظ او االقتصممادي بمممني أفمممراد اجملتممممع إذا لممم 
وذلمك لكمي يقميم    ،حني وزع فئ بين النضري علمى املهماجرين وحمدهم دون األنصمار، اللهمم إال رجلمني فقمريين -وسلم

ار المممذين كمممانوا  التممموازن بمممني املهممماجرين المممذين كمممانوا قمممد تركممموا أممممواهلم يف مكمممة وفمممروا بمممدينهم إىل املدينمممة، وبمممني األنصممم 
وبناء عليه ميكننا القول أن تدخل الدولة يف النشماط االقتصمادي ممرتبط بشمكل أساسمي جبلمب   .ميلكون املال والثروة

 :iاملصاحل و درء املفاسد  وفق ضابط حتقيق املصلحة املتمثلة أساسا يف
األساسية وهي   التشريع حلكومي مندرجة حتت مقاصد ن تكون املصلحة املقصودة من التدخل ا أ  •

 املال.   حفظو    ،النسل  حفظ  ،العقل  حفظ  ،النفس  حفظ، حفظ الدين
أن تكون املصلحة املقصودة من التدخل غري متعارضة مع حكم اثبت بدليل شرعي من القرآن،  •

. فلو قال قائل  إن مصلحة االقتصاد السماح بتجارة اخلمر يف املناطق ، أو القياسأو السنة
يف هذه  زايدة الدخل فتكون  نشيط السياحة، وزايدة الدخل يف املناطق السياحية، السياحية لت

 االجتار فيه  تتعارض مع حكم اثبت وهو حترمي اخلمر  و  غري أهنا مصلحة مرغوب فيها    احلالة
أالَّ تؤدي املصلحة املقصودة من تدخل الدولة إىل تفويت مصلحة أخرى أهم منها أو مساوية  •

 هلا. 

"َكفََّل" و " َكمَفَل "، والكافل هو العائل  من     46التكافل يف معناه اللغوي مشتق   ل االجتماعي:التكاف  -3
والكفيل هو الضامن، و وفقا هلذا املعين يصيح التكافل عبارة عن كفالة متبادلة  و تعاون  بني أفراد  و مؤسسات 

العام أن تضمن الدولة لكل فرد فيها مستوى الئقاً املقصود ابلتكافل االجتماعي يف إطاره  احملتمع املسلم. و 
للمعيشة، حبيث إذا حال الفقر أو املرض أو الشيخوخة دون حتقيق هذا املستوى تكفلت الدولة  بتوفري هذا 

  ، حيث يؤكد اإلسالم على ضرورة توفري احلياة الكرمية لكل فرد حيث-حد الكفاية  –املستوى الالئق للمعيشة  
زمه للحفاظ على كرامته اإلنسانية و جيعله يشعر ابلرضا و القبول و التكافل من طرف كل فئات كفل له كل ما يل

مسابول عن ضمان حتقيق مستوى معني من العيش لكل عاجز و اجملتمع املسلم    اجملتمع. واعترب اإلسالم 
يف احلديث   جاء  حيث،  48آت ذا القرىب حقه و املسكني و ابن السبيل ﴾ء﴿ و  مصداقا لقوله تعاىل    47حمتاج

 
 ، انظر املوقع: 2015نزفمرب 12اتريخ االطالع ،  23-20ص ص  ، يمعامل االقتصاد اإلسالمانصر بن حممد األمحد ،  45

http://iefpedia.com/arab/wpcontent/uploads/2009/10. 
 انظر : القاموس المحيط ،محمد بن يعقوب الفيروزبادي  )كفل( , مختار الصحاح )كفل(. ( 1)

 . 27ص  ، مرجع سابقمصطفى احمد حامد رضوان،  47
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وضمن هذا ،  49" املسلم اكو املسلم ال يظلمه و ال يسلمه "  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم    الشريف عن
اإلطار العام حدد العالمة ابن حزم األندلسي جمموعة من القواعد األساسية اليت تتوافق مع توجهات خمتلف 

 ، وهي :50يف اجملتمع املسلماملذاهب اإلسالمية فيما خيص االهتمام ابلفقراء  
حق الفقراء يف أموال األغنياء غري حمدود أبموال الزكاة، فإذا مل تكفي أموال الزكاة لسد حاجيات الفقراء  -

وجب على السلطة العامة أن أتخذ من األغنياء ما بعد الزكاة بقدر ما ميكنها من تلبية هذه احلاجيات. 
" ي هللا عنه أن أعرابيا سأل رسول اله صلى هللا عليه و سلموقد جاء يف احلديث عن  انس بن مالك رض

   51 هلل الذي أرسلك، أهلل أمرك أن َتكذ الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا  قال: نعم"
حدد ابن حزم مستوى حمدد من احلياة للفقراء جيعله حقا هلم يف عنق اجملتمع و واجب على الدولة أن  -

 حبيث يعترب احلد األدىن الضروري واسعا يتضمن الغذاء و الكساء و السكن.تضمن حتقيقه  

ترتسخ و توثيق معاين اإلخوة و التضامن والتكافل بني خمتلف أفراد اجملتمع، ضرورة  كما حث اإلسالم على       
األغنياء ابجتاه الفقراء، ويكون هذه املعاين يف عدة آليات إسالمية ترتكز على إجراء حتويالت نقدية وعينية من 

 اجتاه هذه التحويالت وفق ثالث مراحل أساسية  تعطى وفق ما يلي:

يندرج ضمن هذا اإلطار  كل اآلليات اليت يتم من خالل حصول  التحويالت اإللزامية أبحكام شرعية:-ا -
ارها ركنا من أركان الفقراء على التحويالت املتعددة األشكال. واهم هذه التحويالت هي الزكاة ابعتب

اإلسالم تتعدد مصارفها لتشمل عدة فئات و قطاعات، كزكاة الفطر، الكفارات، الفيء، الركاز. فاإلسالم 
يضمن من خالل هذه اآلليات استفادة الفقراء و احملتاجني بوجه اإللزام من حتويالت تساعدهم على تلبية  

 يعانونه.جزء من حاجياهتم و تساهم يف ختفيف شدة الفقر الذي  
حيث اإلسالم على ضرورة التعاون و التضامن بني خمتلف فئات اجملتمع،  التحويالت االختيارية:-ب -

ولذلك تتنوع اآلليات الطوعية اليت يتم من خالهلا تقدمي حتويالت لفائدة الفقراء ملساعدهتم على التخفيف 
ضافة للصدقة اليت تتعدد صورها و من معاانهتم، وأييت الوقف مبختلف أشكاله احد أهم هذه اآلليات، إ

 أشكاهلا.

 
 .26سورة اإلسراء، اآلية 48
، المكتب تخريج أحاديث مشكلة الفقر و كيف عالجها اإلسالمحديث صحيح أخرجه البخاري و احمد، انظر للتفصيل: محمد ناصر الدين األلباني،  49

 . 63، ص 1984دمشق ، 1ط                         اإلسالمي

 .  29 - 28مصطفى احمد حامد رضوان، مرجع سابق ،ص ص  50
، تخريج أحاديث مشكلة الفقر و كيف عالجها اإلسالمحديث صحيح أخرجه البخاري والنسائي، انظر للتفصيل: محمد ناصر الدين األلباني،  51

 .63، ص 1984، دمشق 1المكتب اإلسالمي ط
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: ميكن للدولة القيام إبصدار قوانني و تشريعات هتدف إىل جتميع موارد التحويالت اإللزامية وفقا للقانون -ج
حمددة توجه لتلبية خمتلف حاجيات و متطلبات الفقراء و املساكني. وذلك نظرا لعدم كفاية اآلليات السابقة الذكر 

 .لفقريف احلد من ا

 

 

 

 

 احملور الثاين: النظام املايل يف اإلسالم

 

جاء   يعترب النظام املايل اإلسالمي جزء من النظام اإلسالمي املتكامل  مفهوم النظام املايل يف اإلسالم:  -أوال
 لينظّم القطاع املايل ابعتباره ركن أساسي من االقتصاد بصفة عامة.

املقصود ابلنظام املايل من وجهة نظر إسالمية جمموعة األحكام الشرعية اليت     اإلسالمي:تعريف النظام املايل    -1
وذلك من حيث طرق و كيفية احلصول على األموال و    ،وضعها اإلسالم إلدارة املال العام إيراداً وتصريفاً ومراقبة

 كيفية التصرف فيها واملوازنة  يف ما بني ذلك، وعلى هذا األساس يعرف النظام املايل اإلسالمي على اعتبار انه:

وإنفاقها، جمموعة املبادئ واألصول االقتصادية اليت وردت يف القرآن والسنة واليت تعاجل اإليرادات العامة  
 .52واملوازنة بينها، وتوجيهها لتحقيق أهداف الدولة االقتصادية واالجتماعية والسياسية

ويتوافق التعريف السابق مع ما ذهب إليه املاوردي يف حديثه عن  قواعد تنظيم املال  اليت  جيب أن تتضمن  كما 
 :إن  ان تقدير األموال قاعدة فتقديرها يصري من وجهنيقال :  

 وذلك يقدر من أحد وجهني :  الوجه األول : تقدير دكلها:    -

 إما بشرع ورد النص يف تقديره فالجيوز خمالفته . •

 
، وكـذلك د: حمـدي عبـد  21. دار الجيـل بيـروت ص 1العامـة والنظـام المـالي اإلسـالمي ط للمزيد يرجي االطالع على: غازي عناية : الماليـة  52

، وكذلك عبد الكريم بركات ، عـوف الكفـراوي 376مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ص 1986، 1العظيم : السياسات النقدية والمالية في الميزان ط

 .91اإلسكندرية ص : االقتصاد المالي اإلسالمي ، مؤسسة شباب الجامعة ، 
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 وإما ابجتهاد تواله العباد فيما أداهم االجتهاد إىل وضعه وتقديره •
 وذلك يقدر من وجهني :  الوجه الثاين  تقدير إنفاقها:  -

 احلاجة فيما كانت أسبابه الزمة أو مباحة . •
 . 53ملكنة حىت ال يعجز منها دخل ، وال يتكلف معها عسفاب •

 

يتضح لنا من خالل تعاريف النظام املايل يف اإلسالم أبنه يرتبط ارتباط وثيق مع أحكام و نصوص الشريعة 
 اإلسالمية، كما انه يتميز بنوع من التكامل و ذلك  من حيث:

 

التكامل الفين، فلديه موارده ومصارفه وعنده أجهزة الرقابة أن النظام املايل يف اإلسالم جيمع أوجه   •
 واإلشراف.

 أنه ال يتعارض مع أنظمة اإلسالم األخرى، بل هو متوافق ومتالئم معها. •
 أنه يسهم يف حتقيق األهداف اإلسالمية الكربى، سواء أكانت سياسية أم اجتماعية أم اقتصادية. •

 

ءت الشريعة اإلسالمية لتحقيق الكليات اخلمس اليت تعترب أساس العيش جا أهداف النظام املايل يف اإلسالم:-2
الطيب و الكرمي، وضمن نفس اإلطار فان النظام املايل اإلسالمي جاء لتحقيق هذا اهلدف ضمن مفهومه الواسع 

 :54عن طريق

 وذلك من خالل:   حتقيق مبدأ العدالة االجتماعية، -
 الكفاية( لكافة أفراد اجملتمع .ضمان حد أدىن من الدخل )حد   •
مواجهة أي تفاوت يف مستوايت الدخل والثروة داخل اجملتمع وتقليل الفجوة يف مستوايت  •

 الدخل.

 
 . 187في أخالق الملك وسياسة الملك، ص  الماوردي ، تسهيل النظر وتعجيل الظفر 53
، محمد انس  الررقسا ا السياسسال االقتصساديال والت طسيط  سي 2.1دار القلم ، الكويت ص 1979 1منذر قحفك االقتصاد اإلسالمي ط 54

االقتصاد اإلسالمي ) بحث من موسوعال اإلدارة الماليال  ي اإلسالم ( تصدر عن المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالميال س عمان س 

 .134.ص199رئاسال المحاكم الشرعيال، قطر 1ط24 ي االقتصاد اإلسالمي كتاب األمال  ا يعوض، ر عت السيد ال1252ص
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حتقيق التنمية الشاملة يف اجملتمع وذلك من كالل استغالل  ل املوارد  املتاحة  وفقا مليدأ  -
 التوظيف الكامل للموارد.

االقتصادي وذلك من كالل احملافظة على مستوى النشاط االقتصادي يف حتقيق االستقرار   -
 قطاعات الدولة املختلفة والعمل على رعايتها وتنميتها مبا يضمن حتقيق التنمية.

النظام املايل اإلسالمي حيقق أهدافه من خالل العمل وفقا للسياسة املالية للدولة   السياسة املالية يف اإلسالم:-3
جمموعة الوسائل املستخدمة لتدبري املوارد املالية اليت تكفل سد النفقات اليت تقتضيها املصاحل :  اليت تعين  

.  وهبذا فإن السياسة املالية متثل اجلانب التطبيقي للنظام املايل يف 55العامة وتوجيهها خلدمة أهداف اجملتمع
صول العامة اليت تشكل النظام املايل والواقع اإلسالم حيث تسعى الدولة من خالهلا إىل املوازنة بني املبادئ واأل

املتغري الذي يعيشه اجملتمع. ونشري إيل أن السياسة  املالية يف اإلسالم  جيب أن تتخذ على أسس العدل والرمحة 
 (56)والتوفيق بني املصلحة العامة ومصلحة األفراد، ولتحقيق ذلك  البد أن تتصف أبمرين  أساسني:  

ل على اإليراد العدل واملساواة حبيث ال يطالب فرد أب ثر مما تتحمله طاقته أن يراعي يف احلصو  •
 وتستدعيه الضرورة .

أن يراعي يف عملية اإلنفاق مصاحل الدولة فال تراعي مصلحة دون أكرى بل تغطى النفقات حسب  •
 أمهيتها فال يكون نصيب املهم أوفر من نصيب األهم و ل هذا يف حدود املوارد واإلمكاانت.

تعتمد السياسة املالية لتحقيق أهدافها على األدوات املالية للنظام أي   أدوات السياسة املالية يف اإلسالم:-4
ويرى املفكرون املاليون أن أدوات السياسة املالية يف   على اإليرادات العامة والنفقات العامة مبختلف أنواعها.

الوضعية وهي اإليرادات العامة والنفقات العامة مبختلف اإلسالم هي نفس األدوات املالية يف النظم املالية  
 .(57)أنواعها

 

تتمثل اإليرادات العامة يف خمتلف موارد بيت مال املسلمني، وهو    اإليرادات العامة للدولة  يف اإلسالم:  -اثنيا
ما يصطلح عليه حديثا ابإليرادات العامة للدولة، وتشمل على  كل ما نص الشرع على وجوبه  من ابب اإللزام  

 كالزكاة، كما تتضمن آليات أخري نوردها فيما يلي:
 

 9.1ص1988عبد الوهاب خالف : السياسة الشرعية ، دار القلم ، الكويت ، (  (55
 .9.1عبد الوهاب خالف: المرجع السابق ص  ( (56
  4.1مرسي الشيي  : التنظييم المحاسيبي مرجيع سيابق ص، محمد .21قحف ، االقتصاد اإلسالمي مرجع سابق، ص منذرنظر: ا ( (57

 .581بيروت ص مؤسسة الرسالة 1984  1، شوقي دنيا: تمويل التنمية في االقتصاد اإلسالمي،ط1.5
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يكتمل الدين إال أبدائها ملن وجبت عليه، وتكمن أمهية الزكاة يف تعترب الزكاة فريضة أساسية حيث ال  الز اة:  -1
 .تعدد أدوراها االقتصادية و االجتماعية

 

﴿َوَجَعلناُهم الزكاة هي احد التكاليف الشرعية اليت كلف هبا مجيع األنبياء، قال هللا تعاىل  مفهوم الز اة:   -1-1
َمريان َوَأوَحينا إيلَيهيم في  ونظرا   .58عَل اخَلرياتي وإقام الصَّالةي َوإيتاَء الزَّ اةي وَ انوا لَنا عابيدين﴾أَئيمًَّة يَهدوَن أبي

الزكاة احد أهم ولذلك تعترب    ألمهيتها البالغة فقد قرنت مع الصالة يف القران يف أكثر من مثانية وعشرون موضع،
املايل االجتماعي و االقتصادي يف اإلسالم نظرا تعترب جزء من النظام   أركان اإلسالم و هبا يكمل الدين، كما أهنا

 :59لكوهنا

 مورد أساسي من موارد الدولة؛ −
 املابسسة األويل للتضامن و التكافل. −

والزكاة يف اللغة تعين الطهارة و الزايدة والنماء ومسيت بذلك ألهنا تنمى املال، ومنها قول العرب زكا الزرع إذا كثر 
" الز اة تكليف سنوي، تفرض على جمموعة من القيمة الصافية         اة فيعين:  ريعه. أما املفهوم العام للزك

، كما أهنا عبارة     60للثروة، وتتوىل الدولة جبايتها و إنفاقها على األهداف احملددة واملعنية يف القران الكرمي"
مال توفرت فيه وجتب الزكاة على كل  .61عن أداء حق وجب يف مال بلغ النصاب و حال عليه احلول""  

 :62الشروط التالية

 .-كله  -أن يكون املال مملوكا اتما   -

 أن يكون املال انميا أو قابال للنماء.   -

 .–النصاب    –أن يبلغ احلد املقرر للزكاة   -

 
 . 73 اآلية، األنبياءسورة   58

 . 94داودي الطيب ، مرجع سابق، ص   59

  .110م ، ص 2000، دار الفكر، بيروت االقتصاد اإلسالميغسان محمود ، منذر قحف،  60

 .  18، ص  2008 –ه  1429، جدة 1للبحوث و التدريب ط اإلسالمي، المعهد بناء القدرات في مؤسسة الزكاةفداد العياشي، عثمان بابكر،   61

 .15م، ص  1996،  دار النبأ، الجزائر النظام المالي في اإلسالمجمال لعمارة،   62
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 أن يكون املال فائضا عن احلاجات األصلية لإلنسان. -

 أن يكون صاحب املال حرا من الدين . -

 األموال اليت تستدعي ذلك.حوالن احلول يف   -

 :63:  حدد الفقهاء األموال اليت جتب فيها الزكاة و تتضمن ما يلي األموال اليت جتب فيها الز اة  -1-2

مبا فيها الذهب والفضة والنقود املعدنية و الورقية واألوراق املالية واألسهم، وزكاة هذا النوع عبارة   الثروة النقدية  -
 شر من القيمة اخلاضعة للزكاة.عن نسبة تقدر بربع الع

من كل ما أخرجت األرض، وتشمل مجيع أنواع الزروع كالقمح والسكر و القطن والثمار   الثروة الزراعية  -
 صاع  300صاعاً فيكون النصاب   60أوسق و الوسق   5ونصاب احلبوب والثمار   كالربتقال والتني والزيتون.
ومقدار الزكاة الواجبة ختتلف ابختالف سقياً الزرع فإن كان يسقى بال ،  ( كغ 2.04ويقدر الصاع أبنه حوايل )

%( ألن نفقته أقل وإن كان يسقى مبئونة )كاآلالت والسواين ... ( فالواجب فيه 10مئونة فالواجب فيه العشر )
ع %( وإن كان يسقى نصف الزمن، مبئونة والنصف األخر بال مئونة فالواجب فيه ثالثة أراب5نصف العشر )

 %(.7,5العشر )

 ابل وبقر وغنم ومعز. ويشرتط يف ذلك:  الثروة احليوانية من  -

 أن تكون  سائمة، أي أهنا ترعى كل احلول أو أكثره. •
أن تكون معدة للدر والنسل، أما املعلوفة فهذه ليس فيها زكاة إطالقاً وكذلك العوامل )اليت  •

 للحرث والسقي فهذه ليس فيها زكاة.تعمل( وهي اليت عند الشخص يؤجرها للحمل أو  

من اإلبل أو أقل من  5، فمن ملك دون  40، ونصاب الغنم  30، ونصاب البقر  5و نشري إيل أن  نصاب اإلبل 
 من الغنم فال زكاة عليه. 40من البقر أو أقل من  30

 تداول والربح أيضا.وتشمل كافة األموال املخصصة للتجارة، وتفرض الزكاة على رأس املال امل عروض التجارة -
 ويشرتط لوجوب الزكاة يف عروض التجارة:

 
 . 20 – 19، مرجع سابق،ص ص العياشي، عثمان بابكرفداد   63
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وجود نية التجارة فلو ملك شيء ليقتنيه مل جتب فيه الزكاة كأن يشرتي أو يكون عنده سيارة يستعملها مث  •
 بدء له أن يبيعها فال تكون للتجارة ألن بيعه هنا ليس للتجارة ولكن لرغبته عنها.

 %( من قيمتها.2.5صاابً والواجب يف زكاة عروض التجارة ربع العشر )كما يشرتط أن تبلغ قيمتها ن •

 

ويتمثل يف األجور واملرتبات واملكافآت، وكذا دخل أصحاب املهن احلرة    إيراد  سب العمل واملهن احلرة  -
 .64كالطبيب واحملامي واحلالق ومن على شاكلتهم

الزكاة مصدر مهم من مصادر متويل التنمية نظرا لتعدد أوعيتها : تعترب  أمهية الز اة يف متويل التنمية-1-3
فالزكاة تعترب مورد مايل للدولة اإلسالمية   .وختصيص مصارفها مبا يضمن تلبية خمتلف متطلبات األفراد يف اجملتمع 

ا الصََّدَقاُت إيمنََّ   ﴿ميكنها من توزيع الثروة والدخل وحسن ختصيص املوارد وفق املصارف احملددة شرعا بقوله تعاىل  
َها َواْلُماَبلََّفةي قُاُلوهُبُْم َويفي الرريقَابي َواْلَغاريمينَي َويفي سَ  بييلي اَّللَّي َوايْبني السَّبييلي َفرييَضًة ليْلُفَقَراءي َواْلَمَسا ينيي َواْلَعاميلينَي َعَلياْ

ُ َعلييٌم َحكييمٌ  الدور الكبري الذي تلعبه الزكاة يف حتقيق عملية   ونظرا لتعدد مصارفها يتضح   .65﴾  ميْن اَّللَّي َواَّللَّ
التنمية واحلد من التحدايت االجتماعية و االقتصادية الكثرية من خالل توزيع الدخل بني أفراد اجملتمع املسلم يف 

بصفة   .  ووفقا ملا سبق نستنتج أبن الزكاة توفر مصادر مالية معتربة66األجل القصري و توزيع الثروة يف األجل البعيد
 :67منظمة ابلنظر لعدة اعتبارات وفق ما يلي

ال يشرتط يف الزكاة ما يشرتط يف سائر العبادات من بلوغ و رشد حيث اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة  ▪
 على أموال غري املكلفني، وهو ما يسمح بتوسيع وعاء الزكاة مبا يضمن احلصول على موارد اكرب.

ذي يضمن احلاجات األساسية فقط، األمر الذي يسمح ابنسياب  مت حتديد نصاب الزكاة ابلقدر ال ▪
 حصيلة معتربة من موارد الزكاة تساهم يف تعزيز تراكم رأس املال.

 
 .487، ص  3، ط 1977، مؤسسة الرسالة  فقه الزكاةيوسف القرضاوي،   64

 .(60سورة، التوبة، اآلية ) 65

 .18مرجع سابق، ص  ، النظام المالي في اإلسالمجمال لعمارة،  66

دور الزكاة في تحقيق التنمية المستدامة  دراسة حالة صندوق  نعمون وهاب، عناني ساسيال،  انظر للمريد من التفصيل كل من ا  67

، مدا لال مقدمال ضمن  عاليات الملتقي  الدولي  حول ا مقومات تحقيق التنميال المستدامال  ي االقتصاد اإلسالمي،    الزكاة الجزائري

محمد  .و  214،ص  2012ديسمبر  04-03وم االقتصاديال و التجاريال وعلوم التسيير ، جامعال قالمال  ي المنظم من طرف كليال العل

، مدا لال مقدمال ضمن  عاليات مؤتمر   تفعيل دور الزكاة في مكافحة الفقر باالستفادة من  االجتهادات  الفقهية عبد الحليم عمر ، 

 .  2007جويليال  14 – 9المنعقد بكوااللمبور   الل الفترة   الدورة الثامنال عشرة لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي ،
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تتميز الزكاة بتنوع أوعيتها حيث يوجد هناك تناسب عكسي بني مقدار الزكاة و وعائها، فإذا كان  ▪
% منه كما يف زكاة عروض التجارة 2.5املقدار ليكون  الوعاء كبريا ممثال يف رأس املال والنماء قل  

% إىل 10% أو  5واملاشية، وإذا كان الوعاء للنماء فقط زاد املقدار كما يف زكاة الزروع والثمار واملعادن  
20.% 

ترتبط قيمة الزكاة عكسيا مع  اجلهد املبذول و درجة املخاطرة  للحصول على النماء وتكاليف       ▪
التشغيل، فكلما زاد اجلهد  و ارتفعت املخاطرة قل مقدار الزكاة، وكلما قل اجلهد و املخاطرة  ارتفع 

املقدار. وهذا ما يظهر يف وعاء زكاة التجارة اليت تتعرض ملخاطر متعددة و حتتاج إىل بذل جهد         
عادن فتتميز ابخنفاض درجة % . أما الزراعة و الثمار و امل2.5كبري، ولذلك حدد معدل الزكاة فيها ب  

 املخاطرة وقلة اجلهد عموما ولذلك ترتفع قيمة الزكاة هبا.
إن حتصيل الزكاة يتم يف أوقات حمددة و معلومة، وهو ما  يوفر موارد منتظمة لالقتصاد. ففي حالة الزكاة  ▪

كل عام ألن النماء على املال ومنائه معا كما يف زكاة التجارة واملاشية أوجب هللا سبحانه الزكاة مرة  
يتجدد مع الوقت وحيدث ساعة بساعة ويوما بيوم ويعسر ضبطه إال بعد مرور مدة مناسبة وهى احلول، 

 أما يف حالة الزروع و الثمار و املعادن  فهي مناء يف ذاهتا ولذلك جعل حوهلا عند احلصول عليها.
 

التنمية ألهنا تسمح بتوفري مورد مايل مستمر و تعترب الزكاة أداة فعالة لتحقيق    الدور التنموي للز اة:-1-4
 متجدد وذلك وفق ما يلي :

% إيل 5% و    2,5حيث أن الزكاة تفرض على األموال القابلة للنماء مبعدل يقدر ب   :الزكاة وسيلة التنمية-ا
االستثمار % على األموال الثابتة. األمر الذي يساهم يف  تعبئة حجم معترب من املوارد يسمح ابرتفاع حجم  10

مما يؤدي إيل توسع النشاط االقتصادي و حتقيق منو اقتصادي أعلى. كما أن الزكاة حبسب الفقهاء ميكن أن 
 :  68تستعمل يف إنشاء و توسيع عدة مشاريع تعود ابلفائدة على الفقراء و احملتاجني وذلك من خالل

اإلنتاجية و املوارد الضرورية لتمويل املشاريع بغرض توفري :حيث توفر الزكاة األدوات  متويل رأس املال اإلنتاجي ▪
حد الكفاية لكافة الفقراء، وذلك عرب تنفيذ استثمارات حمددة انطالقا من استخدام السهم اخلاص ابلفقراء و 

 املساكني.

 
 . 96-95داودي الطيب، مرجع سابق، ص ص  68
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من أدوات  توفر الزكاة فرص عديدة لتمويل القطاع اإلنتاجي من خالل ما توفره متويل مشاريع البنية األساسية: ▪
إنتاجية، وما ينتج عنه من تطوير و توسيع لشبكة اهلياكل القاعدية، حيث أن تعدد مصارف الزكاة يتيح 

جماالت أوسع ملعاجلة خمتلف التحدايت وفقا أللية الزكاة، فمن خالل مصرف الفقراء و املساكني تؤدي الزكاة 
وميكن استخدام مصرف يف سبل هللا لتمويل    ة اإلمنائية.دورها يف توفري املوارد اإلنتاجية الالزمة لتنفيذ العملي

خمتلف متطلبات اجملتمع فيما خيص مشاريع البنية التحتية كمد شبكة املياه و الصرف الصحي، مد شبكة 
الطرق، بناء اجلسور ...اخل، وذلك ابلنظر لكون تطوير البنية التحتية يساهم يف تفعيل و تطوير خمتلف 

وتتضح مشولية اإلسالم من خالل تعدد مصارف الزكاة يف إاتحة فرص جمتمعية لتعزيز   ة.القطاعات االقتصادي
الثقة بني خمتلف األفراد من خالل سهم الغارمني، وخاصة إذا كان اقرتاض الغارم إلقامة إحدى املشروعات 

 .  اليت تعمل على تنمية رأس املال البشري  كتشييد املدارس و املساجد و املراكز الصحية
تضمنت مصارف الزكاة سهم يف سبيل هللا الذي خيصص لكل ما   توفري األمن و هتيئة املناخ املالئم للتنمية: ▪

 من شأنه أن يوفر األمن و يهيئ البيئة املناسبة إلدارة عملية التنمية بكل استقرار و دون أي خماطر.
د حبد ذاهتا ال تعترب مصدرا للنماء يف الفكر إن النقو  الزكاة أداة لتوسيع السيولة النقدية و حماربة االكتناز: ▪

اإلسالمي إال إذا امتزجت بعناصر اإلنتاج األخرى وفقا لقاعدة الغنم ابلغرم، وعلى هذا األساس فإن الزكاة  
اليت تفرض على األصول الثابتة و األصول القابلة للنماء تساهم يف حتويل جزء من األموال املعطلة حنو دائرة 

ما أن الزكاة تدفع بصورة غري مباشرة مالكي خمتلف األصول الستثمارها و عدم اكتنازها بغرض االستثمار. ك
تنميتها، وهو ما يوسع من حجم السيولة النقدية املتداولة يف االقتصاد. و على هذا األساس نقول أبن الزكاة 

 جتعل األموال متر عرب قناتني فقط مها قناة االستثمار و قناة اإلنفاق.
تساهم الزكاة بشكل فعال يف احلد من البطالة عرب خمتلف اآلليات اليت تسمح اة أداة للحد من البطالة:الزك ▪

إبنشاء و توسيع املشاريع العامة اليت متتص جزء من اليد العاملة العاطلة، أو من خالل ما مينح للفقراء غري 
قدراهتم و يزيد من فرص حصوهلم على   القادريني على الكسب من نصيبهم يف الزكاة مما يساعدهم على تعزيز

 وظائف.
تعمل الزكاة على متويل التنمية من جانب الطلب من خالل   الزكاة وسيلة لتعزيز القدرات و احلد من الفقر:-ب

آلية إعادة توزيع الدخول مبا يضمن حتقيق العدالة االجتماعية يف اجملتمع و تقليص الفجوة يف الدخول بني األفراد.  
ترفع من مستوى دخل الفقراء  مبا ميكنهم من توسيع طلبهم على خمتلف احلاجيات اليت تؤمن مستوى وهي بذلك  

معيشة الئق هلم. ومبا أن الطلب يعترب حمفز مهم لإلنتاج و توسع االقتصاد وفقا لنظرية الطلب الفعال، فإن الزكاة 

 
  نص الشافعية على أن يعطي من استدان من اجل إقامة المشاريع العامة من مال الزكاة ما يعتبر الغارم احد المستفيدين من مصارف الزكاة حيث

 يسد به دينه وان كان غنيا.
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ل التأثري على جانب الطلب وذلك وفق تلعب دور أساسي يف زايدة معدل النمو مبا يضمن حتقيق تنمية من خال
 ما يلي:

إن أوعية الزكاة حمددة، كما أن مصارف الزكاة حمددة حبيث حيصل  :الزكاة أداة إلعادة توزيع الدخل و الثروات ▪
بينهما تدفق يساهم يف إعادة توزيع و تنظيم الدخول و الثروات بني خمتلف أفراد اجملتمع، حيث يسمح هذا 

درة الشرائية للفقراء و املساكني فيزداد طلبهم االستهالكي حمفزا بذلك قطاع اإلنتاج الذي التدفق بتحسني الق
 يرفع من طاقته اإلنتاجية فريتفع مستوى التوظيف يف  االقتصاد.

: تعمل الزكاة على تقليص الفجوة بني الفقراء و األغنياء من خالل قيام األغنياء تعزيز مبدأ العدالة االجتماعية ▪
بتحويل جزء من ثروهتم إيل الفقراء على شكل زكاة مما يساهم يف إعادة توزيع الدخول و ميكن الفقراء و 

 املساكني من تلبية خمتلف حاجياهتم
يعترب نظام التكافل االجتماعي ضمن إطار الزكاة امشل و أوسع من نظام   ترسيخ مبدأ التكافل االجتماعي: ▪

التامني االجتماعي، حيث أن الزكاة  تتعدد مصارفها و هي تعطي للفرد احملتاج ابلقدر الذي يسد حاجته  
امني سواء كان ما حيتاج إليه قليل أو كثري، أما التامني االجتماعي فيعطي للفرد بقدر ما دفع من أقساط للت

 طوال حياته . وعليه تعترب الزكاة نظام فعال و مثايل للتأمني اجملتمعي.
: تساهم الزكاة يف تعزيز القدرات البشرية من خالل ما توفره من جماالت واسعة لتأهيل تعزيز القدرات البشرية ▪

لتدريب املوجه الفرد من النواحي الصحية و التعليمية، حيث تتيح  الزكاة عدة آليات لتشجيع التعليم و ا
لألفراد يف كافة املستوايت، وذلك من خالل إمكانية إقامة هياكل تعليمية الستيعاب عدد اكرب من األفراد، 

أو من خالل استفادة الفقراء بشكل مباشر من أموال الزكاة و استغالهلا يف تلبية متطلبات التعليم و التكوين، 
إمكانية إعطاء الزكاة ملن تفرغ للعلم ابلقدر الذي ميكنه من أداء   ويف هذا اجملال نشري إيل أن الفقهاء  أجازوا

. كما متكن الزكاة الفقراء بشكل خاص من حتسني وضعهم الصحي بشكل مباشر نتيجة لتحسن 69مهامه
 دخوهلم بفعل استفادهتم من الزكاة، أو عن طريق إقامة مشاريع صحية تعزز من قدرات مجيع األفراد.

 

 :املعادن و الر از -2
 : هي ما تولد من األرض من غري جنسها وليس نبااتً.  املعادن  2-1

أن املعدن ختلق يف األرض  إبجياد هللا له ؛ أما الركاز فهو مدفون بفعل الفرق بني املعدن وبني الر از:   -أ
 اإلنسان.

 
 .218 -214ص ، مرجع سابق، ص ون وهاب، عناني ساسيةنعم  69
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تكون لعموم اتفق العلماء على أن املعدن إذا وجد يف أرض مملوكة للدولة فإهنا  حكم متلك املعادن:   -ب
 املسلمني. وأما إذا كانت األرض مملوكة ألحد األفراد فقد اختلف فيها العلماء على قولني :

 القول األول: أهنا تكون مملوكة للدولة. •
 القول الثاين: أهنا تكون مملوكة لصاحب األرض. •

مع مراعاة تعويض صاحب واألقرب هو القول األول خصوصاً يف املعادن النفيسة اليت يقوم عليها اقتصاد البلد 
 األرض بتعويض مناسب.

 هو ما وجد من دفن اجلاهلية.  الر از:   2-2

الكنز أعم من الركاز فالكنز بطلق على املدفون سوًء كان من دفن املسلمني أو الفرق بني الر از والكنز:   -أ
 الكفار ؛ أما الركاز فهو من دفن الكفار.

أرضه أو ارض موات غري موجودة أو أرض الكفار. بشرط إخراج جيوز متلك الركاز إذا وجده يف  حكمه:  -ب
اخلمس يدفعه لبيت مال املسلمني لقول النيب صلى هللا عليه وسلم "ويف الركاز اخلمس"  وأما إذا وجده 

 يف الطريق فهو لقطة؛ وإن وجده يف أرض مسلم فهو لصاحب األرض.
%( 80كفار فحكمة حكم الركاز أيخذ أربعة أمخاس )الركاز إما أن يكون عليه عالمة العالمات الر از:    -ج

 %( وإما أن يكون عليه عالمة املسلمني فهو لقطة حكمه حكمها متاماً.20ويدفع لبيت املال اخلمس )

 وإذا مل يكن عليه عالمة فيتحرى ويعمل مبا يغلب على ظنه من كونه ركازاً أو لقطة.

 

العشور من أهم موارد بيت مال املسلمني  حيث يسامهان بشكل يعترب اخلراج و  اخلراج و عشور التجارة:-3
 مباشر يف تعزيز التنمية الشاملة.

 نتطرق ملفهوم اخلراج وفق ما يلي:اخلراج :  -3-1

:يشري املعىن اللغوي للخراج إيل الكراء و الغلة و اإلاتوة، وهو بذلك يعرب عن احلصة اليت خيرجها مفهوم اخلراج-ا
م أو الدولة ابملفهوم احلديث، ويشري املعىن االصطالحي للخراج على انه ضريبة تفرض على الناس لفائدة احلاك

األرض، وقد بدأ التعامل خبراج األرض يف عهد اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه نتيجة التساع رقعة 
 در متويل التنمية يف اإلسالم.الدولة اإلسالمية بفعل توسع الفتوحات، وهبذا أصبح اخلراج مصدرا مهما من مصا
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 :70أيخذ اخلراج من حيث التطبيق شكليني أساسيني وأمهها  أنواع اخلراج:-ب

 يفرض على األراضي الزراعية تبعا ملساحتها حيث حيدد مبلغ معني على كل خراج املساحة أو الوظيفة:
 مساحة من األرض وفقا لعدة اعتبارات مثل:

 .الطاقة احلقيقية لألرض 
 حملاصيل وقيمتها يف السوق.نوعية ا 
 .التكاليف احلقيقة للناتج مبا فيها بعد األرض عن األسواق 

 :وهنا يتم حتديد قيمة اخلراج على أساس ما أنتجته األرض ومت التصرف فيه، حيث يتجدد خراج املقامسة
يقتطع اخلراج مع جتدد إنتاج األرض، ويتميز خراج املقامسة بكونه خيفف الضرر عن املزارعني حيث  

 خلراج بعد استيفاء اإلنتاج.
يوفر اخلراج مصدر متجدد لتعبئة موارد الدولة مبا يساهم يف تلبية خمتلف متطلبات األمهية التنموية للخراج: -ج

التنمية من خالل استخدام وختصيص اخلراج لفائدة مصلحة األفراد و اجملتمع.حيث يصرف اخلراج على املشاريع 
 .71امة مبا يوفر إطار مناسب الستدامة التنميةالقاعدية و املصاحل الع

العشور عبارة عن ضرائب مجركية تفرض على التجار غري املسلمني، وهي عبارة عن مبالغ   عشور التجارة:-3-2
مالية  تفرض على البضائع العابرة حلدود الدولة اإلسالمية، حيث مت العمل هبذه الضريبة يف عهد اخلليفة عمر ابن 

اخلطاب رضي هللا عنه وفقا ملبدأ العمل ابملثل، حيث كانت الدول األخرى آنذاك تفرض ضرائب على بضائع 
التجار املسلمني الواردة إليها. ويتحقق مبدأ العدالة يف ضريبة العشور على اعتبار أن التاجر املسلم يدفع الزكاة 

املسلم الذي يقيم يف الدولة اإلسالمية أن يدفع ضريبة مبقدار ربع العشر، وعليه كان البد للتاجر الذمي و هو غري  
%. وتتمثل   10%، أما التاجر من غري البالد اإلسالمية فيدفع ضريبة قدرها    5مقابل نشاطه التجاري مبقدار 

  أمهية العشور يف كوهنا آلية مكملة لتعبئة موارد الدولة اإلسالمية مبا يسمح هلا من متويل خمتلف متطلبات التنمية،
 :72كما أن للعشور ادوار مهمة متعددة أمهها ما يلي

ختصص املوارد احملصلة من العشور يف اإلنفاق على املشاريع االستثمارية االقتصادية و االجتماعية اليت  -
 تدعم املصلحة العامة مثل املستشفيات و املوانئ و الطرق و اجلسور

 وابلتايل فهي تساهم يف محاية املنتجات الوطنية من املنافسة.تفرض العشور على البضائع املستوردة   -

 
 . 106الطيب داودي، مرجع سابق،ص   70

 .262مصطفى محمود عبد السالم، مرجع سابق،ص   71

 . 108ص مرجع سابق،  ، داودي الطيب  72
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تقدر العشور وفق مبدأ العدالة التامة على أساس القيمة احلقيقية املستوردة، كما يتم حتديد حد ادين من  -
 البضائع معفى من العشور لتنشيط التبادل التجاري.

 الغنيمة و الفيء:  -4

 الغنيمة :  4-1

مشتقة من الربح والفوز ابلشيء والظفر به. وهي تعين كل ما أصابه املسلمون من أموال الكفار  هيتعريفها:     -ا
) َفُكُلوا مميَّا احملاربني بقتال شرعي. ومحكها أهنا اثبتة ابلكتاب والسنة واإلمجاع، قال اله تعاىل يف حمكم التنزيل  

يٌم(  إينَّ   ۚ  َواتاَُّقوا اَّللََّ    ۚ  َغنيْمُتْم َحاَلاًل طَيريًبا    " . ويشرتط يف القتال املبيح للغنائم أن يكون:  73اَّللََّ َغُفوٌر رَّحي

 أن يكون قتااًل شرعياً إلعالء كلمة هللا. •
 أن يكون القتال مع كفار حربيني "ليس بيننا وبينهم عهد وال أمان". •
 أن يكون القتال حتت والية شرعية. •

 اإلجراءات التالية:قبل توزيع الغنيمة تتخذ   يفية توزيع الغنيمة:    -ب

 إعطاء السلب ملستحقه، والسلب ما ميلكه القتيل الكافر من سالح أو متاع، ويكون ذلك ملن قتله. •
 من وجد عني ماله من املسلمني أبيدي الكفار فهو له. •
صرف معونة القتال ودفع أجرة احملاسب واخلازن وقاسم الغنيمة؛ مث يقسم اإلمام ما بقي من الغنيمة  •

%( فهو لبيت املال كالفيء، وأما األربعة الباقية )أربعة 20أقسام فأما القسم األول )اخلمس "مخسة  
 %( فيذهب للجيش و اجلند .80أمخاس 

 وعليه يتم توزيع الغنيمة  ما يلي:

َا َغنيْمُتْم ميْن َشْيٍء فََأنَّ َّلليَّي :)  أسهم مصداقا لقوله تعاىل  5%( جيعل 20اخلمس األول ) ▪ َواْعَلُموا َأمنَّ
َّللَّي  ُتْم  ي ُتْم آَمناْ  َوَما أَنْاَزْلَنا َعَلىَٰ ُُخَُسُه َوليلرَُّسولي َوليذيي اْلُقْرىَبَٰ َواْليَاَتاَمىَٰ َواْلَمَسا ينيي َواْبني السَّبييلي إيْن ُ ناْ

ُ َعَلىَٰ ُ لري َشْيٍء َقدييرٌ   ۗ  ى اجْلَْمَعاني  َعْبدياَن يَاْوَم اْلُفْرقَاني يَاْوَم اْلتَاقَ   :74(  َواَّللَّ
 سهم هلل ولرسوله. .1
سهم لقرابة الرسول صلى هللا عليه وسلم وهم بنو هاشم وبنو مطلب ألهنم ال حتل َلم  .2

 الز اة.

 
 .69سورة األنفال، اآلية  73
 .8سورة األنفال، اآلية  74
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 سهم لفقراء اليتامى. .3
 سهم للمسا ني. .4
 سهم البن السبيل. .5

ملن ال سهم له مث يقسم الباقي على اجليش؛ للراجل سهم %( يرضخ منها  80األربعة أمخاس الباقية ) ▪
 أسهم لفعل النيب صلى هللا عليه وسلم يوم خيرب. 3وللفارس 

 الفيء:  4-2

الفيء  مشتق  من فاء يفيء مبعىن رجع، وهو سيشري إيل انه  كأن هذا املال قد عاد على املسلمني تعريفه:    -ا
من الكفار بغري حرب أو قتال. الفيء اثبت ابلكتاب و السنة و من أيدي الكفار. ويعين اصطالحا كل ما خذ  

ُ َعَلىَٰ َرُسوليهي ميْن َأْهلي اْلُقَرىَٰ َفليلَّهي َوليلرَُّسولي َوليذيي اْلُقْرىَبَٰ َواْليَاَتاَمىَٰ االمجاع ، قال هللا تعايل   ) مَّا َأفَاَء اَّللَّ
َوَما آََتُ ُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَاُ ْم َعْنُه   ۚ  وَلًة َبنْيَ اأْلَْغنيَياءي مينُكْم  َواْلَمَسا ينيي َواْبني السَّبييلي َ ْي اَل َيُكوَن دُ 

 .75إينَّ اَّللََّ َشدييُد اْلعيَقابي (  ۚ  َواتاَُّقوا اَّللََّ    ۚ  فَانتَاُهوا  

 الفرق بني الفيء والغنيمة:  -ب

 الغنيمة أتخذ من الكفار بقتال  والفيء بغري قتال. •
 %" لبيت املال أما الفيء فكله  لبيت املال.20الغنيمة مخسها" •

 وعلى هذا األساس اعترب الفقهاء يفء  ل من :

 ما جال عنه الكفار كوفاً من املسلمني. -
 اجلزية. -
 اخلراج. -
 العشور. -
 ما صوحل عليه الكفار من مال يابدونه إىل املسلمني. -
 مال املرتد إذا قتل أو مات. -
 ومل يرتك واراثً.مال الذمي إذا مات   -

الفيء كله عائد إىل بيت املال فهو مورد من موارده  الرئيسية.  حيث يوزع على  مخسة أسهم أسهم الفيء:    -ج
 وذلك وفقا ملا يلي:

 
  سورة الحشر، االية75.7
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 سهم هلل ولرسوله وقد  ان النب َيكذه يف حياته وملا تويف صرف يف مصاحل املسلمني. •
 سهم لقرابة الرسول ألهنم ال حتل َلم الز اة. •
 سهم لفقراء اليتامى. •
 سهم للمسا ني. •
 سهم البن السبيل. •

 ويقصد هبا املال الضائع الذي اليعرف صاحبه. ومنيز بني ثالث انواع من اللقطة و هي  : اللقطة:  5

 ماميلك مبجرد األلتقاط وهو ماالتتبعه مهة أوساط الناس كرغيف اخلبز. •
التعريف يف جمامع الناس وأماكن تواجدهم.  حيث ميلك بعد ماجيب تعريفه سنة من يوم التقاطه ويكون   •

 تعريفه سنة .
 ماميتنع بنفسه من السباع كاألبل فهذه ترتك والتلتقط. •

و نشري يف هذا االطار انه ميلك بيت املال من اللقطة ماترك دون التقاط فكان مصريه إىل بيت املال أو ما ال جيوز 
 التقاطه كلقطة احلرم.

تعرف الضرائب ابالقتصاد: أبهنا فريضة إلزامية حتددها الدولة متكينا هلا من القيام التوظيف املايل":  : الضرائب "6
أبمور اجملتمع. وقد تعرض علماء املسلمني األوائل والباحثني املعاصرين إىل مسألة جواز فرض الضرائب ومسيت 

م من وجود خالف حول موضوع فرض ابلوظائف املالية، ويطلق على فرض الضرائب مصطلح التوظيف وابلرغ
الضرائب إما من حيث جواز فرضها أو عدم جواز ذلك أو من حيث شروط جواز ذلك إال أن كثريا من العلماء 
 السابقني كالغزايل والشاطيب وكذلك بعض العلماء املعاصرين انتهوا إىل جواز فرض الضرائب بشروط حمددة أمهها:

 ئة كحال احلرب عند خطر مدامهة العدو و الكوارث.الضرورة امللحة  و احلاالت الطار  •
 أن يكون املقدار املفروض هو مقدارا مقدورا عليه. •
 أن يتم فرضها على األشخاص ابلعدل. •
 أن تكون الضرائب بقدر احلاجة. •
 عجز بيت املال عن سد هذه احلاجة . •

ز التنمية و احلد من الفقر، نظرا  يعترب الوقف من أهم أساليب التمويل اإلسالمي اليت هتدف لتعزي  الوقف:  -7
لكونه  ميثل إخراج جزء من الثروة اإلنتاجية يف اجملتمع من دائرة املنفعة الشخصية و القرار احلكومي معاً و 

 ختصيصها ألنشطة اخلدمة االجتماعية العامة.
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: الوقف يف اللغة املنع واحلبس و التسبيل،  ويقال وقفت الشيء مبعىن حبسته يف سبيل هللا الوقف  مفهوم-7-1
. أما املعين االصطالحي 76أي انه ال يورث و ال يباع و ال يوهب حبيث يرتك أصله و جيعل مثره يف سبيل هللا 

ته. ومع ذلك ميكننا إعطاء تعريف للوقف فقد اختلف فيه الفقهاء تبعا الختالف آرائهم يف لزومه و أتييده و ملكي
" احلبس املاببد أو املابقت للمال بنية االنتفاع منه أو من مثرته على خمتلف وجوه شامل للوقف من خالل كونه 

َلْن تَاَناُلوا ﴿. ويستمد الوقف مشروعيته ابلنصوص القرأنية و السنة النبوية، قال هللا تعاىل يف كتابه العزيز   77الرب "
َّ حَ  عن عبد هللا   وقد جاء يف احلديث الشريف   78﴾َّتَّ تُاْنفيُقوا مميَّا حتُيبُّوَن َوَما تُاْنفيُقوا ميْن َشْيٍء فَإينَّ اَّللََّ بيهي َعلييمٌ اْلربي

أن عمر أصاب أرضا خبيرب فقال اي رسول هللا إين أصبت أرضا خبيرب مل أصب ماال بن عمر رضي هللا عنهما  
أنه ال يباع   عمرقط أنفس عندي منه فما َتمرين  قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا، فتصدق هبا  

قيم   . وعليه يعترب الوقف من األعمال املستحبة  اليت حيث عليها الشرع لتعزيز79أصلها وال يورث وال يوهب
ذهب اغلب علماء األمة إىل جواز الوقف واعتباره عمال التضامن و التكافل و التعاون بني أفراد اجملتمع، ولذلك  

 مستحبا.

 :ذهب مجهور الفقهاء إيل أن للوقف أركان أربعة، تعرض وفق ما يلي  أر ان الوقف:-7-2

 الوقف، وجيب أن تتوفر فيه الشروط التالية:: ويقصد هبا العني اليت وقع عليها فعل  املال املوقوف  -

 ؛80أن يكون ماال متقوما مملوكا للواقف ملكا اتما ▪
أن حتصل منه فائدة أو منفعة مباحة، حيث ال يصح وقف ما كانت منافعه حمرمة أو كان على جهة  ▪

 معصية.
 : يشرتط يف الواقف أن يكون حرا عاقال ابلغا غري مكره و ال حمجور عليه.الواقف  -

 
 . 143، ص  2007، القاهرة 1دار السالم للطباعة و النشر ط دراسات يف التمويل اإلسالمي،حممد اشرف دوابة،  76
 . 38، ص  مرجع سابقأسامة عبد اجمليد العاين،  77
  . 92 اآليةعمران ،  ألسورة  78

 ، الكتب التسعة ، برانمج صخر للحديث الشريف. 1633،حديث رقم  وصية ،  ب الوقف تاب ال،  مسلمصحيح   79

مجع كبري من الفقهاء يذهب إيل جواز وقف املنقوالت من سالح وأاثث و غرس وحنوه، وقد ذهب  ناتفق الفقهاء على جواز وقف العقار من أراضي ومباين واختلفوا يف غريه، غريا80
، سلسلة كتاب األمة  ، وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية  يف قطر، إحياء دور الوقف لتحقيق التنميةد اجمليد العاين، أسامة عب اإلمام مالك إيل جواز وقف احليوان.انظر للتفصيل:

 . 48- 46 ص ، ص 2010الدوحة 
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يشرتط لصحة الوقف أن يكون املوقوف عليه أهال لصرف املنفعة عليه كالفقراء و املساكني و   املوقوف عليه:  -
املساجد و املستشفيات و املدارس و اجلمعيات اخلريية. ويشرتط لصحة الوقف حيازة املوقوف عليه للوقف حيازة 

 حقيقية.

تدل على إرادة الواقف للوقف، وتكون الصيغة أبحد   ينعقد الوقف بكل صيغة  الصيغة اليت يصح هبا الوقف:  -
 األلفاظ الصرحية ) وقفت، حبست، سبلت ( أو كتابة أو ابإلشارة املفهومة.

: رغم أن الفقهاء قدميا مل مييزوا بني خمتلف أنواع الوقف إال انه ميكننا تصنيف الوقف وفقا          أقسام الوقف-7-3
 :  81ملا   يلي

 منيز يف هذا اإلطار بني الوقف من خالل اجلهة املستفيدة منه ابعتباره:  استحقاق املنفعة:من حيث   -

الذي يذهب لفائدة أهل وأبناء الواقف لتوفر هلم مستوي معني من املعيشة، ويكون مبثابة الوقف األهلي   ▪
 محاية هلم ملا قد حيصل هلم من أزمات مادية وحنو ذلك.

ئدة جهة خريية كاملساجد و املشايف أو عمل من أعمال الرب كنشر العلم الذي يوقف لفا   الوقف اخلريي ▪
 وحتفيظ القران أو حنو ذلك.

 منيز يف هذا اإلطار بني خمتلف أنواع الوقف من حيث اجلهة املخولة إبداراته وفق ما يلي:  من حيث اإلدارة: -

 الواقف.الواقف أو احد ذريته من بعده حيدد وصفه  طرف  الوقف الذي يدار من   ▪
الوقف الذي يدار من طرف املشرف على اهليئة املستفيدة، كأن يشرف اإلمام على كل ما يتعلق  ▪

 ابملسجد املوقوف، أو يشرف مدير املستشفي املوقوف على كل ما يتعلق بذلك.
الوقف الذي تشرف عليه هيئة حكومية، ويتضمن ذلك كل األوقاف اليت فقدت واثئقها وأصبحت  ▪

 دولة.خاضعة لسلطة ال
 :82منيز يف هذا اجلانب بني حمل الوقف  من حيث كونه من حيث حمل الوقف: -

أين يكون مال الوقف من األعيان عقارا كاألرض وما يلحق هبا من مباين و أشجار، أو   وقف عيين: ▪
 منقوال كالثياب و الكتب و املعدات و األجهزة.

 : حيث يكون مال الوقف حقا ماليا متقوما أو منفعة قابلة النتقال ملكيتها.وقف احلقوق و املنافع ▪

 
 . 44 – 41ص  ، صمرجع سابقأسامة عبد اجمليد العاين، 81

 . 144، صحممد اشرف دوابة، مرجع سابق82



 حماضرات يف النظام املايل اإلسالمي                                                             د.عالم عثمان

 - 34 - 

زء من الثروة اإلنتاجية يف اجملتمع من دائرة املنفعة الشخصية الوقف هو إخراج ج  األمهية التنموية للوقف:-7-4
وقد قررت الشريعة اإلسالمية أن األنشطة . و القرار احلكومي معاً، وختصيصها ألنشطة اخلدمة االجتماعية العامة

 .منيلتشمل غري املسل واخلدمات العامة هي حاجة إنسانية ال تقتصر على اجملتمع اإلسالمي فقط، ولكنها متتد 
لعب الوقف اإلسالمي دورا هاما  عرب خمتلف املراحل التارخيية، حيث كانت أموال الوقف متول كل وقد  

النشاطات العلمية مبا فيها اإلنفاق على طلبة العلم، كما كان هناك وقف لفائدة املرضي وأصحاب العاهات 
بقة تكلف كثريا ميزانيات الدول يف الوقت واملعاقني وغري ذلك، وابلنظر لكون النفقات املتعلقة ابلشرائح السا
اجتماعية واقتصادية، ألنه يسمح بتخصيص   احلاضر فإن االهتمام ابلوقف قد يساعد على معاجلة عدة مشاكل

موارد الدولة لفائدة مشاريع التنمية األخرى، وقد لوحظ يف اآلونة األخرية اهتمام دول إسالمية ابلوقف ملا له من 
 اجيابية على التنمية يف خمتلف اجملاالت. وفيما يلي إشارة ألهم اجلوانب التنموية للوقف:أاثر  

تتمثل األمهية اإلسرتاجتية للوقف يف تعدد جماالت استخدامه لتشمل  تعدد اجلهات اليت يصح الوقف عليها:-ا
والد واألقارب والفقراء و         كل اجلوانب املرتبطة حبياة الفرد. وقد اتفق العلماء على أنه يصح الوقف على األ

 املساكني، وتتضح مشولية الوقف من خالل اجلهات اليت يصح الوقف عليها، وذلك وفق ما يلي:
: تعترب  املساجد منارة للعلم و اإلصالح، وهي مؤسسة حمورية يف اجملتمع املسلم تساهم يف املساجد   ▪

املساجد يف الدول اإلسالمية عبارة عن مؤسسات   تعزيز القدرات البشرية يف خمتلف. واملالحظ أن اغلب
 .وقفية تقدم خدمات متنوعة لفائدة خمتلف فئات اجملتمع

يتم الوقف لفائدة املؤسسات التعليمية و الثقافية كاملدارس و         :املابسسات التعليمية و الثقافية  ▪
 .اجملتمعاملكتبات، وكل ذلك من شأنه تعزيز القدرات التعليمية ملختلف فئات  

جمرد تقدمي اخلدمات الطبية ملختلف فئات اجملتمع،  يتعدى الوقف يف اهلياكل الطبية  :اَليا ل الطبية ▪
 .أيضا دعم البحث و التطوير لفائدة أتهيل األطر الطبية ولكنه يتضمن

األساسي يلعب الوقف دورا معتربا يف تعزيز البنية األساسية للدولة اليت تعترب احملرك    :البنية األساسية ▪
للنمو االقتصادي، حيث يشمل الوقف على خمتلف املرافق العامة مثل الوقف على الطرق واجلسور، 

 اآلابر و املقابر، مما يعّد من البنية األساسية للدولة واجملتمع.
يتضمن الوقف املشاريع اإلنتاجية املختلفة الزراعية و الصناعية و           املصانع واملابسسات اإلنتاجية:  ▪

من جهة، كما تساعد على معاجلة بعض املشاكل   اخلدمية، حيث تساهم هذه املشاريع يف تنمية الوقف 
 .االقتصادية و االجتماعية كالبطالة من جهة أخرى 
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ة، على اعتبار أن الوقف يف أصله وشكله العام ثروة يعترب الوقف ثروة استثمارية متزايد : تعزيز االستثمار-ب
إنتاجية تعزز االستثمار، حيث أن الوقف  مينع بيعه أو تعطليه وحيرم  التعدي عليه و االنتقاص منه. وهبذا يصبح 

الوقف استثمار تراكمي يتزايد بشكل مستمر من خالل استمرار تزايد األوقاف عن ما هو موجود أصال من             
قدمية، األمر الذي أدى إيل ارتفاع القيمة اإلنتاجية للوقف، وخاصة مع التطور الكبري يف التكنولوجيا و  أوقاف

التقنية  يف خمتلف اجملاالت، حيث  سامهت بشكل كبري يف تعزيز األداء اإلنتاجي ملختلف األوقاف. ونتيجة لكل 
احلياة ومتطلباهتا لتكون أصوالً اثبتة لصاحل ذلك مت أتسيس منظمات ومؤسسات وقفية تشمل خمتلف جماالت  

 اجملتمع.
من املعلوم أن اخلزينة العامة للدولة هلا موارد مالية حمدودة تتمثل يف  :ختفيف الضغط عن النفقات العامة-ج

 أموال الزكاة و اجلباية  و حنو ذلك، ويف مقابل ذلك تتعدد حاجيات و متطلبات األفراد و اجملتمع، ومن هنا تظهر
احلاجة لوجود موارد مالية بصفة مستمرة من اجل جماهبة التحدايت التنموية. ومبا أن التنمية حتتاج لتظافر جهود 

من خمتلف مكوانت اجملتمع من دولة و قطاع خاص و جمتمع مدين، يربز الوقف ابعتباره قطاع اثلث من خالل  
يت ختفف الضغط على اإلنفاق العام، وخاصة يف اإلفادة من األوقاف وتطويرها وتوظيف املشروعات اخلريية ال

اجلوانب األساسية للتنمية اليت تتعلق بتعزيز القدرات البشرية و النمو االقتصادي، وذلك من خالل املشاريع الوقفية 
يف النواحي الصحية كبناء املستشفيات واملراكز الصحية وتوفري الدواء والعالج والتشخيص للفئات احملرومة، إضافة 

يل إنشاء دور التعليم من مدارس قرآنية ومدارس نظامية وجامعات ومعاهد، كما تلعب املشاريع  اإلنتاجية دور إ
  مهم تعزيز النمو من خالل الوقف يف املشاريع اإلنتاجية اليت تنتج الغذاء والنسيج والدواء وخمتلف الصناعات.

برية مما يؤمن جانب القدرة على أتمني حياة سعيدة وإذا مشلت األوقاف ذلك فهذا يوفر على امليزانية مبالغ ك
 . للشعوب وجينب العجز يف املوازنة

يساعد الوقف يف ترشيد استخدام األموال يف جماالت تعود ابلنفع على خمتلف  :ترشيد استخدام األموال-د
وجماالت الوقف. وهبذا   فئات اجملتمع، حيث أن التكافل و التضامن بني أفراد اجملتمع يتعزز من خالل تعدد أوجه  

فإن الوقف يشكل محاية لألموال من اإلسراف يف استهالكها يف أوجه ال تعود على الفرد و اجملتمع ابلنفع قال 
. كما يشكل الوقف أيضا إطار وقائي 83﴾  والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا و ان بني ذلك قواماً   ﴿تعاىل  

وال جتعل يدك مغلولة إىل  ﴿حلبس األموال دون استفادة الفرد أو اجملتمع منها من خالل حبسها  قال تعاىل   
 .84﴾  عنقك وال تبسطها  ل البسط فتقعد ملوماً حمسوراً 

،  وذلك عرب استخدام املزيد تساهم املشاريع الوقفية يف توفري  فرص اكرب للعمل: التخفيف من حدة البطالة-ه
من العاملني و الفنيني و املؤطرين يف خمتلف املشاريع الوقفية االستهالكية أو اإلنتاجية أو اخلدمية. وهبذا ميكن 

القول أبن املشاريع واملؤسسات الوقفية تعمل على زايدة اإلنتاج و الدخل، وبذلك  يتحسن مستوى دخل األفراد 
 

 . 67سورة الفرقان، اآلية  83
 . 29سورة اإلسراء، اآلية  84
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ا يؤدي إيل حتفيز الطلب الفعال الذي يؤدي إيل توسيع اإلنتاج و ما ينتج عنه من فيتوسع حجم استهالكهم مب
 :85يساهم يف احلد من البطالة وفق ما يلي توفري فرص عمل إضافية.ويف األخري نشري إيل أن الوقف

حيث تساهم املشاريع الوقفية يف امتصاص البطالة عرب إاتحة فرص للتوظيف تستقطب   املعاجلة املباشرة: ▪
 العاطلني يف خمتلف اجملاالت.

:يساهم الوقف يف أتهيل و حتسني نوعية أداء العنصر البشري، من خالل ما يوفره املعاجلة غري املباشرة ▪
تقنيات جديدة. ويؤدي كل ذلك من فرص العليم و التدريب اليت تسمح لألفراد ابكتساب مهارات و  

 إيل  تعزيز فرص احلصول على وظيفة لدى األفراد، إضافة إيل رفع الكفاءة اإلنتاجية لديهم.
: يساهم الوقف بشكل مباشر وعرب خمتلف اآلليات يف تعزيز القدرات البشرية من   تعزيز القدرات البشرية-و

 خالل:
حية ميثل هدف أساسي للتنمية وعلى هذا األساس فقد شكل :إن حتسني اخلدمات الصتعزيز الرعاية الصحية  -

الوقف عرب خمتلف مراحل التاريخ اإلسالمي مصدر أساسي لتحسني الرعاية الصحية ألفراد اجملتمع، فمنذ أن 
ابعتبارها مصدر أساسي   -أوقف سيدان عثمان ابن عفان رضي هللا عنه بئر رومة من اجل توفري مياه الشرب 

" وقف نقطة احلليب ة أفراد جمتمعه، مرورا مبا قام به صالح الدين األيوِب الذي أوقف ما يسمى لفائد   -للحياة
، وصوال إيل وقتنا 86يف دمشق إلمداد األمهات و أوالدهن ابحلليب و املاء املمزوج ابلسكر يومني كل أسبوع  "

ز القدرات البشرية من خالل توفري املعاصر أين توجد حاالت عديدة قدم فيها الوقف إضافة حقيقة يف جمال تعزي
و بناء اهلياكل الطبية من مستشفيات و مراكز صحية و توفري أجهزة طبية متطورة، إضافة إيل املسامهة يف تدريب 

 و تعليم األطر الطبية من اجل حتسني اخلدمات الصحية املقدمة.

خمتلفة تندرج كلها ضمن إطار تعزيز القدرات مشلت األموال املوقوفة على التعليم جوانب :النهوض ابلتعليم  -
التعليمية لألفراد مبا يسمح بتأهيلهم للمسامهة بشكل فعال يف كل الفعاليات اليت ترتبط حبياهتم، وذلك من 

 :87خالل
 الوقف على املدارس و املكتبات. ▪
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أو إجارة أو مشاركة سواء   : للدولة أن تستثمر املمتلكات العامة كالعقارات وحنوها ببيع ريع ممتلكات الدولة  -8
 مع أفراد أو شركات أو حكومات.

 

  

 
 
 
 
 


