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 الملخص:
التشريع المالي في اإلسالم ومعالجته للفقر، ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام المنهج االستنباطي، وجاء  بيانهدف البحث 

البحث مكونًا من تمهيد شمل: المقدمة، ومشكلة البحث، وأسئلته وأهدافه وأهميته ومنهجه والدراسات السابقة، ثم أربعة مباحث وعدة 
لمال، مفهوم ا: مالمح النظام المالي في اإلسالم، وتكون من سبعة مطالب هي: المطلب األول: مطالب على النحو التالي: المبحث األول

 بالمطلب الثاني: تعريف المالية، المطلب الثالث: تعريف النظام المالي اإلسالمي، المطلب الرابع: أهداف النظام المالي اإلسالمي، المطل
، المطلب السابع: الخصائص العامة للنظام اإلسالملسادس: أدوات السياسة المالية في الخامس: السياسة المالية في اإلسالم، المطلب ا

المبحث الثاني بعنوان: ماهية الفقر في اإلسالم، وتكون من ثالثة مطالب هي: المطلب األول: مفهوم الفقر، المالي اإلسالمي، وجاء 
 طلب الثالث: أسباب ظاهرة الفقر، أما المبحث الثالث فجاء عن: التشريعالمطلب الثاني: مفهوم الفقر والفقراء في الفكر اإلسالمي، الم

لثاني: ، المطلب االمطلب األول: مشروعية االنتفاع بالمال العاماإلسالمي في توظيف المال وعالج الفقر، وتكون من ستة مطالب هي: 
تباع المنهج اأولويات اإلنفاق العام في اإلسالم، المطلب الثالث: التشريع اإلسالمي لضوابط اإلنفاق في اإلسالم، المطلب الرابع: مراعاة 

اإلسالمي في إشباع الحاجات، المطلب الخامس: الفهم الصحيح للقضاء والقدر بشأن الفقر، المطلب السادس: التخصيص العقالني 
المبحث الرابع بعنوان: التشريع اإلسالمي للحفاظ على المال في الفقه وب معالج لمشكلة الفقر، وأخيرًا جاء للموارد االقتصادية أسل

لى تحريم الكسب القائم عالمطلب الثاني: تحريم الكسب القائم على الرشوة، اإلسالمي، وتكون من ستة مطالب هي: المطلب األول: 
سب القائم على عدم اإلنتاج، المطلب الرابع: التحذير من النفقات الترفيهية والمظهرية، المطلب تحريم الكالمطلب الثالث: استغالل النفوذ، 

الخامس: التحذير من نفقات التقليد والبدع المخالفة لشرع هللا، المطلب السادس: ضرورة توجيه االستهالك من قبل المؤسسات الحكومية، 
 ثم اختتم البحث بخاتمة بها أبرز النتائج.

 التشريع اإلسالمي. –الفقر  –االقتصاد  –المال  لمات المفتاحية:الك

 المقدمة: 
َفَمِن اتََّبَع ُهَداَي َفال َيِضلُّ جاء اإلسالم للبشرية ليسعدها في الدنيا واآلخرة وبدونه يكون الشقاء في الدنيا واآلخرة، يقول تعالى: 

(. ومن صور الشقاء في الحياة 124-123)طه:  َلُه َمِعيَشًة َضنًكا َوَنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة أَْعَمىَوال َيْشَقى َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْكِري َفِإنَّ 
انتشار الفقر والمرض بين الناس وزيادة األثرة وانعدام اإليثار. ولقد زادت آالم الناس وكثرت حتى  –بسبب البعد عن اإلسالم  –الدنيا 

ت األزمة، ولذلك وجب علينا أن نعلم كيف حل ويحل اإلسالم هذه المشكلة؟ وكيف بهداه يستضيء الحيران اتسع الخرق على الواقع واشتد
 ويشبع الجوعان وينعم األنام.

وتعد مقاصُد الشريعة اإلسالمية نبراسًا للمتفقهين في الدين، ومرجعًا بينهم عند اختالف األنظار وتبدل األزمان.  وتوساًل إلى 
 ين فقهاء األمصار، كما قال الطاهر بن عاشور في مقاصد الشريعة اإلسالمية.إقالل االختالف ب

ومن أجل ذلك أحاطت الشريعُة أبواَب المعامالت وفروَع التصرفات بُجَمٍل من المقاصد الخاصة بها، حتى ال تعجزها وقائع 
 ا كان من تلك الوقائع والمحدثات منسجمًا معها داخالً الدهور، وال ما أحدثته يد البشر عبر العصور المختلفة، في إيجاد أحكاٍم لها، فم

ل اتحت معانيها، فهو تصرٌف مشروٌع، ومقبوٌل، أما ما كان متنافرا معها مضادًا لمعانيها، فهو مردوٌد. وقد حثت الشريعُة على ترويج األمو 
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د وشروطها، وأمرتهم بااللتزام بمقتضيات تلك العقو وتداولها، وحذرت من اكتنازها، ومنعت المتصرفين فيها من فعل كل ما يفسد عقوَدها، 
 (.6، ص2010ودعتهم إلى الموازنة بين المأخوذ والمدفوع منها، إقامًة للقسط بين الناس، وتحقيقًا لمقصد العدل فيها )عفانة، 

األمة على حّد سواء فرد و وللمال في نظر اإلسالم وظيفة اجتماعية، والتصرف فيه كسبًا وإنفاقًا، مرهون بتحقيق تلك الوظيفة لل
وأي تصرف في األموال أو امتناع عن التصرف فيها يلحق الضرر بالمجتمع، منهي عنه شرعًا، ويحتاج صاحبه إلى وصاية وحجر، 

اإلسالم  (. ولعل من أهم المنطلقات األساسية في نظرة5النساء، اآلية: قال تعالى: )وال تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل هللا لكم قياما( )
إلى المال والحركة االقتصادية التي تميز المنهج االقتصادي اإلسالمي وتجعله متفردا عن غيره، هي: االعتقاد بأن هللا سبحانه وتعالى 

 (.189هو المالك الحقيقي للمال، لقوله تعالى: )وهلل ملك الّسموات واألرض( )آل عمران، اآلية: 

و المسلم يؤمن  بأن المـال الذي يمتلكه هو ملك هلل سبحانه وتعالى، وسوف يسـأل عنه يوم القيامة من أين اكتسبـه وفيم أنفقـه 
عالى: ت ؛ كمـا يؤمن بأن هذا المـال من متـاع الحيـاة الدنيا وزينتهـا، فال يجب أن ينسى اآلخـرة ألنهـا هي الحياة الباقية كما جاء في قوله

(، والمال فتنة يجب الحذر منه حتى 46ل والبنون زينة الحيـاة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابًا وخير أماًل " )الكهف: "الما
 ومن ال ُيلهى المسلم عن عبادة هللا، فحذرنا سبحانه وتعالى من ذلك بقوله: "يا أيها الذين آمنوا ال تلهكم أموالكم وال أوالدكم عن ذكر هللا

 (. 9يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون" )المنافقون: 

والمال يعين المسلم على أداء بعض فرائض اإلسـالم وشعائره مثل: إيتاء الزكاة وأداء الحج والجهاد في سبيل هللا، كما أنه من 
، منها ا المقام العديد من اآلياتوسائل التكافل االجتماعي مثل: إعطاء الصدقات والكّفارات والوصايا والوقف والنذور، ولقد جاء في هذ

 بقول هللا تبارك وتعالى: )ليــــس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن باهلل واليوم اآلخر والمالئكة والكتا
الزكاة والموفون  الصـالة وآتى والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقـاب وأقام

 (.  177بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضرّاء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون( )البقرة: 

 اً ومن مميزات النظام االقتصادي اإلسالمي الوسطية والتوازن في كل جوانبه، حيث إن له سياسته المتميزة، التي ال تركز أساس
على الفرد مثل االقتصاد الرأسمالي، وال على المجتمع مثل االقتصاد االشتراكي، وإنما يرعى المصلحتين الخاصة والعامة، ويحاول 
المواءمة بينهما، وأساس ذلك عنده أن المصلحتين تكمل كلتاهما األخرى، وفى حماية إحداهما حماية لألخرى، ومن ثم كفل اإلسالم 

خاصة، وخلص من مساوئ إهدار أحدهما؛ ألن قوام التشريع اإلسالمي هو حفظ التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المصالح العامة وال
 (.279(، وهذا ما عبرت عنه اآلية الكريمة في قوله تعالى: )ال َتْظِلُموَن َوال ُتْظَلُموَن( )البقرة، 117، ص2006الجماعة )الفنجري، 

أو حرية مطلقة، للمكتسب، أو المستهلك، حيث إن المسلم يتقيد بالعقيدة، واألخالق،  وال توجد في اإلسالم سيادة مطلقة،
لطيبات ا والضوابط الشرعية، والتربية الدينية، ومراعاة حقوق اآلخرين، والمسلم الُمماِرس للنشاط االقتصادي ُيفرِّق بين الحالل والحرام، وبين

ن هذا فإن للمجتمع، والدولة حق التدخل، ووضع األمور في نصابها، بما يحقق مصلحة والخبائث، وبين العدل والظلم وهكذا، ومن يشذ ع
 (.231، ص230، 2005الفرد والمجتمع )الهيتي، 

والناظر إلى النصوص القرآنية والسنة النبوية يجدها قد أوضحت معالم النظرية التشريعية فيما يخص الكسب واإلنفاق واالستهالك 
ة والخاصة، كما بينت مقاصد الشريعة لمن يستشرف دالالت الرسالة والحث على الكسب واإلنتاج دون تردد في لكل شئون الحياة العام

، يجعل المال قوة يرتكز إليها المؤمن في دار الدنيا ليحقق غايات وأهداف العمارة والخالفة المطلوب من اإلنسان شكر هللا عليها )النبروا
 (.46، ص2004
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منهاجًا قويمًا لألمة في هذا المجال ووضع قانونًا اقتصاديًا واضحًا فقال سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: وقد وضع هللا تعالى 
لحد المطلوب، (. أي الذين إذا أنفقوا لم يتجاوزوا ا67)َوالَِّذيَن ِإَذا َأنَفُقوا َلْم ُيْسِرُفوا َوَلْم َيْقُتُروا َوَكاَن َبْيَن َذِلَك َقَواًما( )سورة الفرقان، اآلية: 

(، فهؤالء قوم أنفقوا في سبيل هللا 630، ص3، ج2003ولم يقتروا فيقصروا في الواجب عليهم، أي يكون إنفاقهم عداًل وسطًا )الجزائري، 
( فامتدح هللا سبحانه وتعالى عباد 101، ص2الذي افترض عليهم في غير سرف وال إمالق وال تبذير وال إفساد )السيوطي، د.ت، ج

بهذا الخلق الكريم وميزهم عن غيرهم عندما أخبر عن هذه الصفة من أخالقهم، وهذا شأن اإلسالم وشأن اإليمان أن المؤمن ال  الرحمن
 يقتر وال يبخل من جهة، ومن جهة ثانية ال يسرف وال يبذر، فخير األمور أوسطها.

 مشكلة البحث: 

القتصاد الدول، فهي ظاهرة ال تخلو أي دولة منها سواء كانت متقدمة تعد ظاهرة الفقر، ظاهرة مهمة في تحديد المالمح العامة 
أو متخلفة، وهي قضية مألوفة ومتناولة من حيث أنها ظاهرة اقتصادية، واجتماعية، لجميع الشعوب والحضارات، والمجتمعات، وفي 

ذكر واجب األغنياء تجاه الفقراء، ووضع جميع العصور. إضافة إلى أن كل األديان تطرقت إليها، وخاصة الدين اإلسالمي من حيث 
إال أن االختالف يكمن في درجة التفاوت من حيث النسبة الموجودة، إذ هناك فجوة كبيرة بين أعداد الفقراء في الدول  الحلول الالزمة له

 لمتخلفة.ن إغفالها في الدول االمتقدمة )الغنية( عنه في الدول المتخلفة )الفقيرة(، ولذلك يعتبر الفقر سمة أساسية، وظاهرة ال يمك

( من سكان العالم يعانون الفقر %80ومن أبرز ما أفرزته النظم االقتصادية الوضعية من مشكالت وأزمات أن حوالي )
لهانئة ا( من سكان العالم األغنياء، ورغم وفرة الموارد فإنهم يعانون من فقدان البهجة والسعادة والحياة %20والحرمان والبؤس، وقلة قليلة )

 (.145، 144، ص2006، غنايم، 28، ص2005؛ عمر، 18، ص2003)عمر، 

(، حيث Bennington,2007,219أظهرت نتائج بعض الدراسات تدنى مستوى الوعي االستهالكي لدى الطالب مثل دراسة )و 
 و االنفاق السليم. أوضحت أن العديد من الشباب يتخرجون دون أن يوجد لديهم مفهوم أساسي عن كيفية إدارة مواردهم أ

ولقـد تضمنت الشريعة اإلسالمية األحكام والمبادئ لحمايـة المال وتحريم االعتداء عليه، وطلبت من الفرد حماية ماله الخاص 
افـة كحتى ولو استشهد في سبيل ذلك، أّمـا الملكية العامـة فهـي من مسئوليـة ولي األمر والمسلمين جميعًا، ألن منفعتها تعود على الناس 

 وهللا تعالى فرض عليهم حمايتهـا ويدخل ذلك في نطـاق المسئولية واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وفي اآلونة األخيرة كثرت صور االعتداءات على الملكية العامة والمال العام ألسباب شتى من بينهـا: ضعف القيم اإليمانية 
ه وما نجم عن ذلك من فساد اجتماعي واقتصادي، وبدأ البعض يطالب بضرورة حماية المال واألخالقية لدى العاملين عليه والمتعاملين ب

 العام من السارقين والمختلسين، والنّصابين والمرتشين ، والمرابين والمقامرين ومن أكلة السحت وممن يأكلون أموال الناس بالباطل ،ومن
ال والوقت وممن يستغلون المال العام لمنافعهم الشخصية من دون الناس جميعًا المتربحين من الوظائف العامة وممن يتلفون ويبذرون الم

 ،ألنهم سببوا أضرارًا جسيمة بالناس وبالمجتمع. 

التشريع المالي في اإلسالم ومعالجته للفقر؟ وتفرعت عنه : سعى البحث لإلجابة عن السؤال الرئيس التالي: ما مالمح أسئلة البحث
 األسئلة التالية:

 المقصود بالمال والمالية في اإلسالم؟ما  .1

 مالمح النظام المالي في اإلسالم؟ما  .2
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 ما أبرز الخصائص العامة للنظام المالي اإلسالمي؟ .3

 ما المقصود بالفقر في اإلسالم وأبرز أسبابه؟ .4

 ما مالمح التشريع اإلسالمي للحفاظ على المال في الفقه اإلسالمي؟ .5

 توظيف المال وعالج الفقر؟ما مالمح التشريع اإلسالمي في  .6

 التشريع المالي في اإلسالم ومعالجته للفقر، وذلك من خالل تحقيق األهداف التالية:هدف البحث التعرف على ما مالمح  أهداف البحث:

 بيان المقصود بالمال والمالية في اإلسالم. .1

 مالمح النظام المالي في اإلسالم.تحديد  .2

 المالي اإلسالمي.عرض أبرز الخصائص العامة للنظام  .3

 توضيح المقصود بالفقر في اإلسالم وأبرز أسبابه. .4

 الكشف عن مالمح التشريع اإلسالمي للحفاظ على المال في الفقه اإلسالمي. .5

 تحديد مالمح التشريع اإلسالمي في توظيف المال وعالج الفقر. .6

 تظهر أهمية البحث في عدة نقاط يمكن عرض أبرزها فيما يلي: أهمية البحث: 

 أهمية القضية االقتصادية بصفة عامة وفي الوقت الراهن بصفة خاصة. .1

 أهمية المال العام باعتباره ركنًا أساسيًا من أركان وأعمدة التنمية في الدولة. .2

تزايد المشكالت واألزمات االقتصادية في العالم بصفة عامة وفي مقدمتها مشكلة الفقر مما تطلب البحث عن الحلول المالئمة  .3
 للتعامل معها ويأتي المنهج اإلسالمي في مقدمة هذه الحلول وأنجحها.

 خطورة اآلثار السلبية المترتبة على المعامالت المالية المحرمة شرعا مما يستوجب ضرورة إبرازها وبيان كيفية عالجها. .4

الفصل في ذلك بالنسبة لهم  اختالط األمر على كثير من الناس في مثل هذه المعامالت المحرمة شرعًا مما يستوجب ضرورة .5
 وإيضاح حقيقة األمر.

 أهمية النموذج اإلسالمي في عالج مثل هذه القضايا مما يستوجب ضرورة إبراز أهم مالمحه. .6

يمكن أن يفيد جميع المواطنين من خالل إشعارهم بأهمية الحفاظ على المال ومالمح المنهج والتشريع اإلسالمي في الحصول عليه  .7
 وفي إنفاقه.

استخدم البحث المنهج االستنباطي وذلك باالستنباط واالعتماد على المراجع والمصادر اإلسالمية، وعلى الدراسات التي نهج البحث: م
 تناولت موضوع التشريع اإلسالمي للمال ومشكلة الفقر.
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 الدراسات السابقة: 

تالميذ المرحلة اإلعدادية، وذلك ببناء برنامج تعليمي (: هدفت الدراسة إلى تنمية الوعي االستهالكي لدى 2020دراسة رضوان ) .1
قائم على التأصيل اإلسالمي للتربية االستهالكية وبيان مدى فاعليته في ذلك، واستخدمت الدراسة المنهج التجريبي بتصميم المجموعة 

المي الكي في ضوء التأصيل اإلسالواحدة ذات التطبيق القبلي والبعدي والمتابعة، واعتمدت الدراسة على مقياس الوعي االسته
( تلميذًا بالمرحلة اإلعدادية موزعين وفق متغيري النوع والحالة 40)إعداد الباحث(، وتمثلت عينتها في مجموعة تجريبية مكونة من )

 ةاالقتصادية لألسرة، وأشارت النتائج إلى وجود مستوى منخفض من الوعي االستهالكي في ضوء التأصيل اإلسالمي لدى عين
الدراسة في التطبيق القبلي للمقياس، بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات عينة الدراسة في مستوى الوعي 
االستهالكي في التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي، كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

راسة في مستوى الوعي االستهالكي في التطبيقين البعدي والمتابعة، وأشارت النتائج بصفة عامة بين متوسطي درجات عينة الد
 لفاعلية البرنامج التعليمي المقترح وآثاره اإليجابية في تنمية مستوى الوعي االستهالكي لدى عينة الدراسة.

القرآني، واعتمدت على المنهج األصولي  (: سعت للكشف عن كيفية االقتصاد في اإلنفاق في ظل النص2016دراسة باظة ) .2
بالرجوع إلى النصوص القرآنية وما ورد في كتب التفسير، وتكونت الدراسة من مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة، حيث تناولت 

آنية التي تحث ات القر المقدمة التعريف بالدراسة، بينما وضح التمهيد أهمية المال واستخالف الفرد فيه، وجاء المبحث األول عن اآلي
على االقتصاد وتذم اإلسراف والتبذير، وتناول المبحث الثاني أوجه اإلنفاق المحرم والمباح، وعرض المبحث الثالث األثر السلبي 

بأبرز  ةلإلسراف واألثر اإليجابي لالقتصاد، وأخيرًا تناول المبحث الرابع أوجه االقتصاد المختلفة في أمور الحياة، ثم اختتمت الدراس
النتائج والتوصيات، وكان من نتائجها ما يلي: هناك أمور ضرورة في الحياة ال بد من اإلنفاق فيها مع االقتصاد كالمسكن والملبس 
والطعام والشراب والمهور، وهناك أمور يحرم اإلنفاق فيها منها ما يحرص استهالكه أصاًل، أو ما كان زائدًا عن الحاجة، أو كان 

ر والتباهي، توجد آثار سلبية لإلسراف والتبذير منها اإلهالك والحسرة والندم والكسل وضياع األوقات بينما توجد آثار بغرض التفاخ
 إيجابية لالقتصاد وترشيد االستهالك منها صيانة الدين والعرض واالستعداد لنوائب الدهر واالستغناء عن الطلب من الناس.

: هدفت اقتراح برنامج وتحديد مدى فعاليته لتنمية بعض المفاهيم (Webley, Paul; Nyhus, Ellen K. ,2013)دراسة  .3
االقتصادية المتعلقة باستثمار األموال واإلنفاق الجيد لها من خالل األنشطة الموسيقية لدى أطفال الروضة. تكونت عينة الدراسة 

 ح واألنشطة الموسيقية، وقد أسفرت الدراسة عن إثبات( طفاًل وطفلة واستخدمت الدراسة البرنامج المقترح باستخدام المسر 90من )
 فعالية البرنامج المقترح واألنشطة الموسيقية في تنمية المفاهيم االقتصادية لدى طفل الروضة.

(: عن مقاصد الشريعة الخاصة بكسب المال واستثماره وإنفاقه، وجاءت عبارة عن تمهيد ويشتمل على ثالثة 2011دراسة شعيب ) .4
لمبحث األول: تعريف مقاصد الشريعة وأهميتها. المطلب األول: تعريف مقاصد الشريعة لغة واصطالحًا، المطلب الثاني: مباحث: ا

أهمية دراسة مقاصد الشريعة، المبحـث الثاني: تعريف االقتصاد والمال وأهميتهما، المطلب األول: تعريف االقتصاد لغة واصطالحًا، 
ة واصطالحًا، وبيان أقسامه، المطلب الثالث: منزلة المال وأهميته في اإلسالم، المبحـث الثالث: المطلب الثاني: تعريف المال لغ

ضوابط شرعية للتعامل مع المال، المطلب األول: الملكية هلل، المطلب الثاني: المال وسيلة ال غاية، المطلب الثالث: سالمة 
فتتان بالمال، المطلب الخامس: ربط التعامل المالي واالقتصادي بالدين التحصيل وِحّل اإلنفاق، المطلب الرابع: التحذير من اال

واألخالق، ثم الفصل األول عن وقفات مع علم المقاصد الشرعية، يليه الفصل الثاني عن المقاصد الشرعية الخاصة بكسب المال 
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إلسالمية فصل الرابع عن المقارنة بين الشريعة اواستثماره، ثم الفصل الثالث عن المقاصد الشرعية الخاصة بإنفاق المال، وأخيرًا ال
 واالقتصاد المعاصر فيما يتعلق بكسب المال واستثماره وإنفاقه، ثم الخاتمة.

(: تناولت أهمية المال من الناحية التشريعية التعبدية، ويربط بين اإليمان وتسخير المال؛ ليحقق المجتمع هدف 2007دراسة يونس ) .5
اة التي ال تنسلخ عن الطاعة المقصودة للشارع من وجود اإلنسان وسعيه الدءوب نحو السعادة في الدارين، االستخالف وضرورة الحي

ويقدم مفاهيم لمعالم االقتصاد اإلسالمي الذي يسعى لإلنتاج ورسم حضارة األمة المسلمة من جديد، واالبتعاد عن تغول رأس المال 
زة للكسب، وال ينظر للحساب والمراقبة في نظرية اإلنتاج والتسويق، وال يراقب أخوة الذي ال يرحم وال يؤمن باألخالق والقيم كركي

اإلنسانية في االحتكار واالستغالل. كما يسعى لتقديم نظرية اإلسالم االقتصادية كمشروع بديل قبل انهيار مقومات الروابط اإلنسانية 
 ة واإلسالمية منها على وجه الخصوص.في المعامالت المالية. والسيما في تنمية المجتمعات البشري

(: تناولت "غسل األموال" وهو أحد موضوعات المحور الثاني من محاور المؤتمر العالمي الثالث 2006دراسة محمد نبيل غنايم ) .6
هـ، 1424لالقتصاد اإلسالمي الذي تنظمه كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة خالل شهر المحرم 

غسل األموال. وانتهى إلى أن المصطلح  –أموال  –ويقع البحث في خمسة مباحث، تناول المبحث األول بيان معاني األلفاظ: غسل
الحديث الشائع اليوم في مجال االقتصاد ال يمت إلى المعنى الحقيقي للغسل، بل إنه جريمة مركبة ذات أبعاد وآثار اقتصادية 

عالم كله يسعى إلى مكافحتها والقضاء عليها، أما المبحث الثاني فيتحدث عن األموال الحالل وطرق واجتماعية خطيرة جعلت ال
الكسب المشروعة ويتحدث المبحث الثالث عن األموال الحرام وطرق الكسب غير المشروعة ويتحدث المبحث الرابع عن الغسل 

غير المال الحالل عن طريق إخراج الزكاة والنفقة الواجبة والكفارة و  الشرعي لألموال بنوعيها وذلك ببيان كيفية التطهير المطلوب في
 …ذلك، وكيفية التطهير المطلوب في المال الحرام إما بالتخلص منه كلية أو من الجزء المحرم فيه، أو برد الحقوق إلى أصحابها 

رة د وجوهر هذا البحث ألنه تصدى لهذه الظاهوهكذا، أما المبحث الخامس فعن الغسل غير الشرعي لألموال الحرام وهو بيت القصي
وبين خطورتها وحجم انتشارها وما نشأ عنها من فساد، ثم تحدث عن الجهود المحلية والعالمية لمكافحتها والقضاء عليها وأخذ من 

 جهود مصر وما سنته من قانون لذلك نموذجا ومثاال، ولم يغفل الجهود الدولية األخرى في هذا الصدد.

لتنمية المفاهيم االقتصادية  (Money Savvy Kids)هدفت تقييم منهج  (Schug, Mark C;Hagedorn.,2005) دراسة: .7
أب وأم، وقامت عينة الدراسة بتقييم فعالية المنهج. وأشارت  625والمالية لدى أطفال مرحلة الطفولة المبكرة. تكونت عينة الدراسة 

من الوالدين يعتقدون  % 71أن األطفال يجب أن تتعلم عن النقود قبل سن الخامسة، ومن الوالدين يعتقدون  %40نتائج الدراسة أن 
من  %57من األطفال ليدهم حافظات نقود لالدخار. أن  %100أن األطفال يجب أن تتعلم عن النقود في الصف األول، وأن 

 الوالدين يتحدثون مع أطفالهم في أهمية االدخار.

ن حرمة المال العام في ضوء الشريعة اإلسالمية وأثر ذلك على استقرار المجتمع، فتناولت نظرة (: هدفت بيا1999دراسة شحاتة ) .8
المسلم إلى المـال وأنواعـه، وخصائص المال العـام، وفرضيـة حمايتـه، وتحريـم صـور االعتـداء علليـه، وبيـان الحكم الشرعي لذلك، 

ضوء أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وأثـر ذلك على استقرار المجتمع وأمنه  وعرض اإلطـار العـام للمنهج اإلسالمي لحمايته في
وجلب البركـات والخيـرات، ولقـد خلصت الدراسـة إلى مجموعـة من المفاهيـم واألسس من أهمهـا ما يلي: أواًل: المـال خلق من خلق 

ى أداء الفرائض والواجبـات والنوافـل في إطار أحكام ومبادئ هللا، وهو مملوك له وحده، ومن وظائفـه تعمير األرض وإعانة الناس عل
الشريعة اإلسالمية، ثانيًا: حمايـة المال العام فريضـة شرعية، وحاجة بشرية، ومسئولية فردية وجماعية، وفرض عين على الراعـي 
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مانية، وفساد ي المجتمع ضعف القيم اإليوالرعية، والمقصد من ذلك أن يكتسب من حله وينفق في حله وفق شرع هللا، ثالثًا: فشـا ف
األخالق، وسوء السلوك، والجهل بشرع هللا وافتقاد القدوة الحسنة.... وكان ذلك من أسباب االعتداء على المال العام والذي يتمثل 

 في استئثار فئة به أو بمنافعه بغير حق على حساب اآلخريـن. 

 المباحث والمطالب:

 النظام المالي في اإلسالمالمبحث األول: مالمح 

 مفهوم المال: المطلب األول: 

 وذلك بسبب اختالفهم في مالية المنافع.، اختلف الفقهاء في حقيقة المال إلى قولين

، 1966فاألحناف: عرفوا المال بأنه: "ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة منقوال كان أو غير منقول" )عابدين، 
لكن يؤخذ على نظرتهم إلى المال بأنها غير جامعة لكل أفراد المعرف؛ ألن هناك كثير من األشياء تعافها النفوس، وال  (.10، ص7ج

يميل إليها الطبع، ومع هذا فهي مال؛ كالسموم، واألدوية المرة، واألسمدة الزراعية، كما أن هناك من األموال ما ال يمكن ادخارها مع 
، وهذا النوع ال يدخل أيضًا في عموم تعاريف الحنفية لعدم ادخارها مع كونها مال، بدليل ضمان متلفها )أبو بقاء منفعتها؛ كالخضروات

 (. 52، ص1974زهرة، 

أما الجمهور من )المالكية، والشافعية، والحنابلة(. فعرفوا المال بتعاريف متقاربة، فقد عرف الشاطبي المال بأنه: "ما يقع عليه 
(. وعرف الشربيني المال بأنه: "كل ما له قيمة 14، ص2، ج1997المالك عن غيره، إذا أخذه من وجهه" )الشاطبي، الملك، ويستبد به 

(. وعرف البهوتي 342، ص2، ج1994بين الناس، ويلزم متلفه بضمانه، ويباح شرعًا االنتفاع به حال السعة واالختيار" )الشربيني، 
(. وبالنظر في تعريفات جمهور الفقهاء 464، ص2هـ، ج1402باح اقتناؤه بال حاجة" )البهوتي، المال بأنه: "ما يباح نفعه مطلقًا، أو ي

 يظهر أن المال عندهم، ما كان له قيمة مادية، وجاز االنتفاع به شرعًا في كل األحوال. 

؛ فلم يقل الحنفية الية المنافعوبناء على ما سبق يالحظ أن هناك تباينًا بين الحنفية، والجمهور في تعريف المال الختالفهم في م
بمالية المنافع؛ ألن صفة المالية عندهم تثبت لألشياء بأمرين: األول: التمويل: أي صيانة الشيء وادخاره لوقت الحاجة، والمنافع ال 

لمنافع وية؛ مثل ايتصور فيها التمويل. والثاني: إمكانية الحيازة: أي أن يكون للشيء وجود مادي خارجي، وبذلك تخرج األمور المعن
المجردة؛ ألنها ال تقبل االدخار، وليس لها وجود مادي خارجي كحق االبتكار، وسكنى الدار. أما الجمهور تتحقق المالية عندهم بأمرين: 

مال في عاألول: أن يكون الشيء ذا قيمة بين الناس سواء كان عينًا، أو منفعة مادية، أو معنوية. والثاني: أن يكون الشيء مباح االست
، ةحال السعة واالختيار. وعليه فإن المنافع مال؛ ألنها ال تقصد لذاتها بل لمنفعتها، والمنافع جعلت في مقابلة المال كما في عقد اإلجار 

 (. 52، ص1974وهذا يدل على ماليتها )أبو زهرة 

شرعًا  يمة بين الناس، وجاز االنتفاع بهوبالنظر في تعريفات الفقهاء يظهر أن التعريف المختار للمال هو: "كل ما كان له ق
(، وذلك لسببين: شمول هذا التعريف لألعيان والمنافع معًا. ومسايرته للتطور 121، ص1975في حال السعة واالختيار" )العبادي، 

 اإلنساني في جعل كثير من األشياء التي زهد الفقهاء في عدها مااًل، بينما أصبحت ذات قيمة في عصرنا هذا.

 طلب الثاني: تعريف المالية: الم
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المالية، كلمة مشتقة من المال، وهي ما يتصف بها من األعيان، والديون، والمنافع. فهي أموال يمكن االنتفاع بها وتداولها في 
(, 1989السوق. وذهب جمهور الفقهاء، إلى أن كل ماله قيمة بين الناس يعتبر ماال، سواء كان شيئا ماديا أو معنويا. )الماوردي، 

فنصوا على أن المال المتقوم, قد يكون عينا, وقد يكون منفعة. فالمالية عند جمهور الفقهاء ذات مفهوم أوسع تشمل كل ما يمكن االنتفاع 
فرت هـ(، أما المالية في القانون المدني، فهي كلما تو 1401به، فتتماشي بذلك مع واقع الحياة، والنظريات االقتصادية الحديثة )ابن سالم، 

انوني، قفي األشياء الصفة االقتصادية من المنافع والحقوق، تعتبر ماال. فكل األشياء والمنافع والحقوق المعنوية الداخلة في دائرة التعامل ال
ل ا(، ونرى االختالف واضحا بين الشريعة والقانون، ففي الشريعة اإلسالمية يعتبر كل م2000تصلح أن تكون محاًل لاللتزام )الرافعي، 

متقوم وكل متقوم مال، بينما نجد في القانون الوضعي أنه قد اعتبر كل متقوم مال، وليس كل مال متقوم. ونالحظ من ذلك أن الشريعة 
 اإلسالمية أكثر شمولية ووحدة من القانون الوضعي. 

 المطلب الثالث: تعريف النظام المالي اإلسالمي: 

 ول: وإن كان تقدير األموال قاعدة فتقديرها من وجهين: يوضح الماوردي بعض قواعد تنظيم المال فيق

 األول : تقدير دخلها، وذلك يقدر من أحد وجهين: 

 إما بشرع ورد النص في تقديره فال يجوز مخالفته.   .1

 وإما باجتهاد تواله العباد فيما أداهم االجتهاد إلى وضعه وتقديره  .2

 الثاني: تقدير خرجها )إنفاقها( وذلك يقدر من وجهين: 

 الحاجة فيما كانت أسبابه الزمة أو مباحة.   .1

 (187بالمكنة حتى ال يعجز منها دخل، وال يتكلف معها عسف )الماوردي، د.ت، ص  .2

ورة هو بذلك يعطي صوالماوردي يضع هنا المبادئ واألصول االقتصادية لعملية تنظيم المال العام من حيث الدخل والخرج و 
 للنظام المالي قريبة مما هو متبع اآلن في األنظمة المالية، أما إذا أردنا أن ُنعرف النظام المالي قي اإلسالم فهو: 

"مجموعة المبادئ واألصول االقتصادية التي وردت في القرآن والسنة والتي تعالج اإليرادات العامة وإنفاقها، والموازنة بينها، 
، وبركات 376، ص1986، وعبد العظيم، 21، ص1991لتحقيق أهداف الدولة االقتصادية واالجتماعية والسياسية" )عناية، وتوجيهها 

 (91والكفراوي، د.ت، ص

والمالحظ من خالل التعريف شموله لعناصر النظام المالي من حيث األهداف والوسائل، وكذلك التنبيه إلى ضرورة التميز بين 
 لنظام المالي وسيتم بيان ذلك عند الحديث عن عناصر النظام المالي. السياسة المالية وا

وهذه المبادئ واألصول بمثابة األرضية التي يتم البناًء عليها، و تنظيم حركة األموال العامة لتحقيق األهداف بأقصى كفاية 
وحدات تنظيمية لتسيير النظام المالي والقيام في حدود اإلمكانيات المتاحة، وتحت الظروف والمالبسات القائمة، وهذا يتطلب إنشاء 

 باألعمال المنوطة في ظل اختصاصات واضحة وتعليمات معلنة في اإلشراف والتنفيذ والمراقبة، فإيرادات الدولة ونفقاتها والموازنة العامة
 لى األهداف من خالل العمل المستمر،يجب أن يحاط كل منها بجهاز إداري تتعاون فيه العملية اإلدارية مع العملية المالية للوصول إ

 (.8، ص1991ولدراسة المتغيرات التي تطرأ ووضع الحلول للمشاكل التي تقع أو تواجهها الدولة في الناحية المالية )الساهي، 
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 المطلب الرابع: أهداف النظام المالي اإلسالمي: 

نب متعددة ، وتسعى الدولة في هذا المجال إلى وضع إن الحياة االقتصادية وأوجه النشاط االقتصادي في المجتمع لها جوا
معايير وأهداف تسعى إلى تحقيقها في الحياة االقتصادية عن طريق وسائل وأدوات محددة ،وتتشابه أهداف النظام المالي اإلسالمي مع 

بير على ال المالية لها دور وأثر كأهداف السياسة االقتصادية ، فالجانبان مكمالن لبعضهما ويتأثران ببعضهما تمام التأثير، فاألحو 
النشاط االقتصادي كما أن النشاط االقتصادي له أثره على النشاط المالي للدولة ويمكننا اعتبار أهم أهداف النظام المالي اإلسالمي 

 (: 134، ص1999، والعوضي، 1252، ص1990، والزرقا، 21، ص1979)قحف، 

 الجتماعي( ويشمل العمل بهذا المبدأ نقطتين رئيسيتين: تحقيق مبدأ العدالة االجتماعية )الضمان ا .1

 ضمان حد أدنى من الدخل )حد الكفاية( لكافة أفراد المجتمع.  -أ

 مواجهة أي تفاوت في مستويات الدخل والثروة داخل المجتمع وتقليل الفجوة في مستويات الدخل. -ب

 الموارد االقتصادية بصورة مثلى "التوظيف الكامل للموارد"تحقيق التنمية االقتصادية في المجتمع وذلك من خالل استغالل  .2

تحقيق االستقرار االقتصادي وذلك من خالل المحافظة على مستوى النشاط االقتصادي في قطاعات الدولة المختلفة والعمل على  .3
 رعايتها وتنميتها بما يضمن تحقيق القوة والعزة االقتصادية.

الرئيسية والتي يتشعب عنها عشرات األهداف الوسطية التي تتدرج في مستوياتها وأهميتها ومن وهذه األهداف الثالثة هي األهداف 
 أمثلة ذلك: 

 مواجهة األوضاع الطارئة وغير العادية.   -أ

 تسيير العمل في أجهزة الدولة وهو ما يطلق عليه المصالح العامة.  -ب

 التوازن واالستقرار بين أجيال األمة.  -ج

 فائية في جميع المجاالت. القيام بالواجبات الك  -د

 محاربة التضخم والبطالة.  -ه

 المطلب الخامس: السياسة المالية في اإلسالم

يعتمد أي نظام لتحقيق أهدافه على سياسة معينة، والنظام المالي اإلسالمي كأي نظام مالي ال بد له من سياسة يعتمد عليها 
ولة للدولة التي تمثل الجانب التطبيقي للنظام المالي في اإلسالم حيث تسعى الد للوصول إلى أهدافه وهو ما يطلق عليه بالسياسة المالية

من خاللها إلى الموائمة بين المبادئ واألصول العامة التي تشكل النظام المالي والواقع المتغير الذي يعيشه المجتمع في أي عصر من 
 دوات المالية للنظام بصورة تحقق مصلحة المجتمع.العصور، حيث تربط بين أهداف المجتمع في أي عصر من العصور واأل

والسياسة المالية في اإلسالم هي جزء من السياسة الشرعية باعتبار أن النظام المالي جزء من التشريع اإلسالمي، فإذا كانت 
 (.12، ص1989السياسة الشرعية تعني " فعل شي من الحاكم لمصلحة يراها وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي." )خالف، 
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، 1986وإنما يشترط في هذه األحكام أن تكون متفقة مع روح الشريعة ونازلة من أصولها الكلية وال تتعارض معها )الحصري، 
( ، وعليه تكون السياسة المالية في اإلسالم "مجموعة الوسائل المستخدمة لتدبير الموارد المالية التي تكفل سد النفقات التي 12ص

 (.9، ص1988العامة وتوجيهها لخدمة أهداف المجتمع )خالف،  تقتضيها المصالح

ويعرفها البعض بأنها: استخدام الدولة إليراداتها ونفقاتها بما يحقق أهدافها االقتصادية واالجتماعية والسياسية في ظل ما تعتقد 
 (. 171هـ، ص1404من عقائد وفي حدود إمكانيتها المتاحة )الكفراوي، 

هذه الوسائل أن تكون السياسة في اإلسالم مبنية على أسس العدل والرحمة ، والتوفيق بين المصلحة العامة ويشترط كذلك في 
 (:10، 9، ص1988ومصلحة األفراد، ولضمان أن تتصف بذلك ال بد من توفر أمرين )خالف، 

 رورة. تتحمله طاقته وتستدعيه الض أواًل: أن يراعي في الحصول على اإليراد العدل والمساواة بحيث ال يطالب فرد بأكثر مما

الثاني: أن يراعي في عملية اإلنفاق مصالح الدولة فال تراعي مصلحة دون أخرى بل تغطى النفقات حسب أهميتها فال يكون 
 نصيب المهم أوفر من نصيب األهم وكل هذا في حدود الموارد واإلمكانات. 

 المطلب السادس: أدوات السياسة المالية في السالم

 تعتمد السياسة المالية لتحقيق أهدافها على األدوات المالية للنظام، أي على اإليرادات والنفقات العامة بمختلف أنواعها.

ويرى المفكرون الماليون أن أدوات السياسة المالية في اإلسالم هي نفس األدوات المالية في النظم المالية الوضعية وهي 
 (.581، ص1984، ودنيا، 15، 14، ص1977، والشين، 21، ص1979امة بمختلف أنواعها )قحف، اإليرادات العامة ، والنفقات الع

والذي نراه أن االتفاق بين السياسة المالية في اإلسالم وغيرها هو اتفاق في اإلطار والشكل العام، حيث أن السياسة المالية في 
 مختلف أنواعها كأدوات لتحقيق أهدافها االقتصادية واالجتماعية والسياسة،اإلسالم تستخدم اإليرادات العامة بمختلف أنواعها، والنفقات ب

ولكن الخالف يقع في الجوهر، فاإليرادات العامة في اإلسالم ليست نفس اإليرادات في النظم الوضعية ال من حيث أنواعها وال كمياتها 
يق أهم اإليرادات العامة كما أنها أكثر األدوات فعالية في تحق وأحجامها وال من حيث أهميتها فمثاًل تعتبر الضرائب في النظم الوضعية

أهداف السياسة المالية وتعتمد عليها في ذلك بشكل كبير، بينما تعتبر الضرائب في اإلسالم من اإليرادات االستثنائية التي تفرض في 
لعام في اإلسالم له طبيعة تختلف عن (. وكذلك فإن طبيعة اإلنفاق ا194، ص3، ج1990حاالت خاصة وبشروط خاصة )العوضي، 

النظم الوضعية من حيث تحديد الحاجات وأهميتها في اإلشباع وترتيب اإلنفاق حسب األولوية. ويمكننا تلخيص أوجه االختالف في 
 (:15، 14، ص1977األمور التالية )الشين، 

اختيار األدوات المالية التي يعتمد عليها، أي اختيار أنواع اإليرادات العامة التي يعتمد عليها في تغطية النفقات العامة وطرق  .1
 استخدامها في الوصول إلى األهداف. 

 تحديد حجم هذه األدوات )أي الكميات المالية المستخدمة من اإليرادات والنفقات العامة(. .2

ية لكل نوع من أنواع النفقات العامة، ولكل نوع من اإليرادات العامة ولتوضيح الفرق الجوهري بين أدوات السياسة تحديد األهمية النسب .3
المالية في اإلسالم، وأدوات السياسة المالية الوضعية، فإن اإلسالم وقبل كل شيء يختار األدوات المالية المباحة التي تتفق مع 

تعارض مع النصوص والقواعد الكلية، فمثاًل لو كان الهدف الذي نريد تحقيقه هو تخفيف التفاوت الشريعة اإلسالمية ومقاصدها وال ت
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والفجوة في مستوى الدخول وإعادة توزيع الدخل القومي، فالسياسة المالية الوضعية تعتمد على فرض ضرائب على أصحاب الدخول 
ة المالية في اإلسالم تستخدم أدوات مغايرة تمامًا فالسياسة المالية في المرتفعة كأداة للوصول إلى هذا الهدف، بينما نجد أن السياس

اإلسالم تعتمد على الزكاة كأداة رئيسية وطبيعية لعالج هذه الظاهرة، فإن لم تكف هذه األداة وظل االختالل يهدد البنية االجتماعية 
، أو عن طريق التسعير الجبري لخدمات العمل أو منع فيمكن اللجوء إلى أدوات أخرى مثل تشجيع األغنياء على اإلنفاق الخيري 

األفراد من امتالك واستثمار بعض وسائل اإلنتاج وحصرها في يد الدولة كما يمكن اللجوء إلى )التوظيف( كحل نهائي لمعالجة هذه 
حديد لكن هناك مشكلة في تالمشكلة، وكل هذه األدوات يمكن أن تلجأ لها السياسة المالية في اإلسالم للوصول إلى هذا الهدف و 

 الطريقة التي يعتمد عليها في عملية االختيار؟ فعملية االختيار ليست مسألة سهلة بل تحتاج إلى دراسة وافية لآلثار والنتائج المترتبة
حيث لية للدولة بعلى استخدام أي أداة، كما ال بد من معرفة اآلثار الجانبية الستخدام هذه األداة عن األهداف األخرى للسياسة الما

 يتم تقليل هذه اآلثار السلبية قدر اإلمكان. 

 ُتعرف" بقواعد الموازنة -أي عملية اختيار أنسب األدوات للوصول إلى الهدف  -والطريقة التي نقصدها في هذا المجال 
لتحقيق  يث نأخذ بأفضل الوسائلوالترجيح " بين األدوات المختلفة ومن خالل هذه القواعد نستطيع أن نتحكم في عملية االختيار بح

الهدف بحسب الظروف ونمط الحياة االقتصادية السائدة في المجتمع والتأثيرات الجانبية الستخدام أي أداة من هذه الوسائل. وال شك أن 
األهداف األخرى،  ىاالعتدال في تحقيق أي هدف يعتبر من الوسائل الناجعة في هذا المجال فيقلل في السلبيات والتأثيرات الجانبية عل

، 1990ألن اإلفراط في تحقيق هدف معين قد يؤدي إلى االبتعاد عن األهداف األخرى كما هو الحال في التفريط في هذا الهدف )الزرقا، 
 (.1222، ص3ج

 المطلب السابع: الخصائص العامة للنظام المالي اإلسالمي 

 أواًل: الوسطية: 

لإلسالم والتي ميز هللا بها أيضًا أمته عن غيرها من األمم يقول تعالى: )وكذلك جعلناكم والوسطية إحدى الخصائص العامة 
 (. 143أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الناس. ..( )البقرة: 

والوسطية تعني أخذ األمور باالعتدال فال يطغى جانب على آخر كما أشار إلى ذلك حديث الرسول "صلى هللا عليه وسلم "ما 
م يقول أحدهم كذا وكذا، ولكني أصوم وأفطر، وأنام وأقوم وآكل اللحم، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني" )مسلم، بال أقوا
 (.5، رقم 2، ص2، ج2006

والوسطية واالعتدال هو المنهج الذي يتبعه اإلسالم في جميع جوانبه ، ومنها الجانب االقتصادي والمالي ، مثال ذلك االعتدال 
قفه من الملكية والحرية واإلنفاق وغير ذلك من الموضوعات. ويتضح معنى الوسطية ونتائجها من خالل الحقائق الثالثة اآلتية في مو 

 (: 1285، ص1990)الزرقا، 

  تعدد األهداف التي طالبت بها الشريعة، في مجال االقتصاد والمال، وهذه األهداف يمكن أن تستقي منها عشرات األهداف الوسطية
 ذا ينطبق على بقية المجاالت. وه

  أن األهداف الشرعية قد تتدرج قوة طلبها شرعًا من مستوى الفرض في أدنى درجات الهدف، ثم مستوى المندوب ثم المباح في أقصى
 الدرجات. 
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 كان تحقيق  اأرشدت الشريعة إلى مراعاة أثر التصرف الواحد على مختلف األهداف ،وأوجبت االعتدال في تحقيق أي هدف بعينه إذ
أقصى درجات الهدف يبعدنا عن أهداف أخرى، وهذا التصرف له مثيله في االقتصاد حيث أن التصرف االقتصادي الرشيد في 

 استهالك عدة سلع يفترض تساوي النسبة بين المنافع الحدية لهذه السلع مع أسعارها. 

 ثانيًا: الجمع بين الروح والمادة: 

 ية السليمة التي تراعي أن اإلنسان مخلوق من روح ومادة واحتياجاته منها الروحية ومنها المادية. اإلسالم دين الفطرة اإلنسان

ولهذا مزج اإلسالم مزجًا تامًا بين مصالح اإلنسان البدنية والروحية ألن اإلنسان كل ال يتجزأ وال يمكن أن تتحقق سعادته كاملة 
 (.64، ص1986واآلخرة )حسنين،  إال إذا ارتقى ماديًا وروحيًا فيسعد في الدنيا

ولذا فإن اإلسالم يرفض أي رهبانية تصادر غرائز األبدان، فاإلسالم ال يحرم اإلنسان من التمتع بطيبات الحياة الدنيا بالطرق 
ية )الغزالي، د.ت، دالمشروعة التي بينها هللا وأباحها لإلنسان كما أنه يرفض المادية البهيمية التي ال تهتم إال بالغرائز والشهوات الما

 (.73ص

وهذه هي الطريقة الوحيدة التي تميز اإلنسان عن غيره من المخلوقات األخرى التي قضى هللا تعالى أن يختصها بناحية واحدة 
إلنسان أن اال بديل عنها، فالمالئكة مثاًل تختص بالروحانيات والعبادة، أما الحيوانات فتختص بالغرائز والشهوات المادية، فإذا استطاع 

يجمع بين هاتين الناحيتين سما وأصبح أفضل من كل المخلوقات، وهذا ما يسعى اإلسالم إلى تحقيقه من خالل أحكامه وتشريعاته التي 
 (.118تنظم حياة اإلنسان حيث يحدث التوازن بين متطلباته المادية والروحية )العناني، د.ت، ص

ات السابقة التي انحرفت عن جادة الصواب فلم توفق بين متطلبات اإلنسان المادية كما أن هذه الصفة ميزت اإلسالم عن الديان
والروحية، فاليهودية انحرفت نحو المادية القاتلة، وجاءت ردة الفعل في المسيحية معاكسة فاتجهت إلى المتطلبات الروحية وأهملت 

ت جعل من تعاليمه األساسية التوافق بين احتياجات اإلنسان المادية المتطلبات المادية، ولكن اإلسالم باعتباره خاتم األديان والرساال
 (.45، ص1975والروحية وجاء ليالئم فطرة اإلنسان السليمة )العالم، 

 ثالثًا: التوافق بين المصلحتين العامة والخاصة

تقوم النظم الوضعية على اتجاه غير صحيح، فالرأسمالية تعطي للفرد كل شي وتقوم على أساس الحرية الكاملة لألفراد في 
مجال الملكية واإلنتاج واالستهالك، كما أنها تعتبر أن مصلحة الفرد مقدمة على المصلحة العامة، والعكس تمامًا في االشتراكية حيث 

 ترف إال بالمصلحة العامة وكال االتجاهين خاطئ في التعامل مع هذه الناحية. تصادر حقوق األفراد وال تع

والمنهج الصحيح في هذه الناحية هو منهج اإلسالم الذي يوفق بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، فالفرد في اإلسالم 
لفرد حق له ضوابطه وحدوده فاإلسالم يعطي ل له الحق في الحرص على مصلحته وتحقيقها ورعايتها ولكن األمر ليس على إطالقه بل

 الحفاظ على مصلحته ورعايتها في حدود أحكام الشرعية وبحيث ال يضر بغيره أو بالصالح العام.

والنظرة الصحيحة في هذا المجال هي أن المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، ليستا شيئين متناقضين بل أن الجانبين يكمل 
مكن االستغناء عن أحدهما كما أن المنهج الصحيح يقتضي التوفيق بين هاتين المصلحتين باعتبارهما جناحين كل منهما اآلخر وال ي

 لطائر ال يقوم إال بهما معًا.
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واإلسالم ينظر إلى الحياة اإلنسانية على أساس أن المجتمع اإلنساني يتكون من أفراد لهم صفاتهم الفردية وعالقاتهم االجتماعية، 
لنظم اإلسالمية مهتمة بالجانبين الفردي والجماعي من الحياة اإلنسانية، فكانت العناية بكل المصالح الفردية والجماعية وفق لذا جاءت ا

نسق خاص يجمع بينهما ويحرص عليهما ما دام ذلك ممكنًا إاّل إذا تعارضتا فتقدم المصلحة الجماعية على المصلحة الفردية )العبادي، 
 (.312، ص1984

 م له منهجه الخاص في الحفاظ والتوفيق بين المصلحتين ويقوم هذا المنهج على ثالثة أركان أساسية: واإلسال

 األول: أن مناط اإلسالم هو المصلحة.

 الثاني: التوفيق بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة في حالة التعارض.

 (.32، ص2006إمكانية التوفيق )الفنجري، الثالث: تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في حالة عدم 

والواضح في هذا المنهج أن اإلسالم ال يضحي بأي من المصلحتين في حالة إمكانية التوفيق بينهما أما في حالة عدم إمكانية 
هم من مصلحة أ  التوفيق فالتضحية تكون بالمصلحة الخاصة )الفردية( لصالح المصلحة العامة ألنها مقدمة باعتبار أن مصلحة المجموع

 الفرد في هذه الحالة.

وهكذا فالنظام اإلسالمي بريئًا من جميع العيوب المقصودة في األنظمة االقتصادية األخرى، فال فردية مطلقة تجعل مصلحة 
ًا في تكوين نالفرد مقدمة على كل المصالح دون أي التزام نحو المجتمع، وليست جماعية مطلقة تتجاهل ذاتية الفرد وال تقيم لكيانه وز 

المجتمع وخط سيره وتعامله كأنه جزء من آلة كبيرة ال حرية له وال إرادة، ولكن طريق اإلسالم في ذلك وسط عدل موزون يعترف بذاتية 
الفرد ودوره المهم في تكوين المجتمع، ومن ثم يرتب على الفرد واجبًا للمجتمع أن يكون في خدمته، كما يقرر مسئولية المجتمع عن 

 (.198، 197رد، فيترتب على المجتمع واجبًا أن يرعي الفرد. وكل هذه األوضاع تكون وفقًا للمصلحة العامة )الجمال، د.ت، صالف

 رابعًا: التوازن : 

منهج اإلسالم يقوم على أساس من التوازن في جميع األمور فوفقًا لهذا المنهج يتحقق االنسجام بين مصالح الفرد والجماعة، 
لدنيا وثواب اآلخرة، وبين المتطلبات المادية والروحية، فال يطغى جانب من هذه الجوانب على اآلخر ألنه يؤدي إلى االختالل وبين متعة ا

 إفراطًا وتفريطًا. 

ونلحظ هذا المنهج واضحًا في كثير من المجاالت في الحياة العملية ففي مجال اإلنفاق مثاًل يضع اإلسالم القاعدة المتوازنة 
(، ويقول أيضًا: )والذين إذا 21الى: )وال تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملومًا محسورا( )اإلسراء: يقول تع

 (.67)الفرقان: ) أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما....

ن بالصورة الصحيحة بدونه ألن اختالل التواز وهذا المنهج الذي يحفظ التوازن في كل شيء هو)العدل( أي ال تقوم أمور الحياة 
 يعني اإلفراط في جانب على حساب التفريط في جانب آخر، وهذا يتنافى مع العدل الذي قامت به السماوات واألرض.

 خامسًا: المرونة: 

حكم هللا تعالى هذه فقد أ لقد اقتضت مشيئة هللا تعالى وهو العليم بالخير لعبادة أن يكون التشريع اإلسالمي خاتم الرساالت ولذا
الشريعة ألنه لن تأتي رسالة بعدها لتنسخها، وحتى تظل هذه الشريعة صالحة لكل زمان، ومن تمام األحكام في هذه الشريعة أن جعل 
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لتعميم في اهللا تعالى التعاليم اإلسالمية المنظمة لهذه الحياة ذات طبيعة كلية وتوجيهات عامة غير مفصلة بل مجملة في كليات، وهذا 
يعطي لألجيال المقبلة القدرة على تطويع هذه النصوص  -إال في حاالت معدودة  -نصوص الشريعة وعدم التفصيل في الجزئيات 

(، ألن كل عصر يقتبس 56، ص1986واألحكام الكلية ووضع التفاصيل الجزئية بما يتالءم مع ظروف وأحوال كل عصر )العوضي، 
الءم مع ظروفه وفقًا لهذه القواعد والتوجيهات العامة وهذا من شأنه أن يوفر عنصر المرونة في تطبيق التشريع ما يناسبه من أحكام بما يت

اإلسالمي على مر الزمان، بل على جميع الظروف واألمكنة لتواكب التطورات التي تطرأ على الحياة اإلنسانية، وهذا يتطلب استمرار 
لموافقة لهذه التطورات وبما يتفق مع األسس والمبادئ العامة التي جاء بها القرآن الكريم والسنة عملية التفكير واالستنباط في الصيغ ا

 (.3النبوية )التركي، د.ت، 

 سادسًا: الواقعية: 

التشريع اإلسالمي يتعامل مع األمور كلها بواقعية تامة، وبعيدًا عن الخيال والمثالية، واألمثلة في تشريعنا اإلسالمي متعددة 
 لل على مدى واقعية هذا المنهج فتنفيذ وتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية لم ُيترك أمرها إلرادة اإلنسان إن أراد االلتزام بها أم ال، بتد

 ميةتعامل مع الموضوع بواقعية حيث لم يكتف اإلسالم بإشعار األفراد وتربيتهم على االلتزام بأحكام الشريعة بوازع اإليمان والتربية اإلسال
د االصحيحة التي تدفع اإلنسان إلى االلتزام بأوامر الشرع، بل أسند إلى الدولة أمر تنفيذ هذه األحكام بقوة وسلطة الشرع، فليس كل األفر 

على مستوى واحد في التزامهم وقوة الوازع الديني بل متفاوتون في ذلك، فإذا ترك هذا األمر إلرادة األفراد حدثت الفوضى وضيعت أحكام 
 ين. الد

وكذلك إذا نظرنا إلى الكيفية التي عالج بها التشريع اإلسالمي الفقر نرى مدى الواقعية التي يتمتع بها، فهو لم يكتف بإشعار 
ولة داألغنياء بواجبهم الشرعي تجاه الفقراء، بل أوجد التشريع اإللزامي المتمثل بفريضة الزكاة باعتبارها حقًا معلومًا للفقير من واجب ال

 (.64هـ، ص1408ام لتحصيله من األغنياء وتوزيعه على الفقراء، وبالتالي ال يبقى الفقراء تحت رحمة األغنياء )الشكيري، القي

 (3، ص1959سابعًا: تعدد الموارد المالية )عويضة، 

مما يميز النظام المالي اإلسالمي عن غيره من األنظمة اعتماده على عدد كبير من الموارد المالية. منها ما يتميز بالثبات واالستقرار 
 ومنها ما يعتبر استثنائي، وتعدد الموارد يحقق العديد من المزايا أهمها: 

  .في حالة نقص حصيلة أحد الموارد يتم تعويضه من الموارد األخرى 

  .توزيع العبء المالي على طوائف المجتمع فيساهم كل فرد على قدر طاقته 

  .إعطاء النظام مرونة في تغطية نفقاته واحتياجاته 

  .إعطاء النظام المالي صفة الشمولية حيث يقع العبء المالي على كافة النشاطات االقتصادية والمالية وال يقتصر على بعضها 

 لضريبة ألن العبء التمويلي يقع على أكثر من جهة. منع المغاالة في تحديد سعر ا 

  تحقيق العدالة الضريبية وذلك لتحقيق الكثير من الشروط مثل توزيع العبء المالي على عدة جهات، خضوع جميع أوجه النشاط
وأشكال  تأخذ صور االقتصادي للمساهمة في تمويل نفقات الدولة، مناسبة سعر الضريبة وشمولها. والموارد المالية في اإلسالم

 متعددة ويمكن وضعها في أكثر من تقسيم، وسيتم بيان ذلك في تقسيمات الموارد المالية. 
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 ثامنًا: الجمع بين التخصيص والعمومية: 

يؤمن الفكر المالي الوضعي بقاعدة الشيوع)العمومية(في اإليرادات فال يخصص مورد معين إلنفاق معين، بل تجمع كافة 
 اإليرادات في الموازنة العامة ويتم إنفاقها على كافة مصروفات الدولة، أما الفكر المالي في اإلسالم فهو ذو طابع مميز في هذا المجال

يراداته إلشباع بعض الحاجات، وفي نفس الوقت جعل جزء من اإليرادات مشاعة بحيث يتم اإلنفاق حيث يقوم على تخصيص بعض إ
 منها على جميع المصالح. فإذا استعرضنا موارد الدولة اإلسالمية نجد أن كثير منها يخضع لقاعدة التخصيص. 

ناف الى قد تولى أمر توزيعها على ثمانية أصفالزكاة التي هي عماد النظام المالي تقوم على أساس التخصيص حيث إن هللا تع
فإن هلل خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى (فخصص هذا المورد إلنفاق معين. وكذلك خمس الغنيمة خصص لمصارف معينة 

نائية ارد االستث(. ولم يقتصر األمر في موضوع التخصيص على الموارد العادية للدولة بل إن المو 41والمساكين وابن السبيل( )األنفال، 
تخضع لقاعدة التخصيص، فالتوظيف في النظام المالي اإلسالمي وهو ما يشبه الضريبة في النظم الوضعية يخضع لهذه القاعدة، 
فالحاكم ال يوظف على القادرين ماليًا إال لحاجة حقيقية ومحددة، وليس للحاكم أن يوظف على الناس، ثم بعد ذلك ينظر في أمر 

(. كما أن الموارد المالية التي ال تخضع لقاعدة 127هـ، ص1410وجه اإلنفاق التي تقوم بها الدولة )العوضي، تخصيصها على أ
التخصيص بصورة صريحة مثل الخراج والجزية وعشور التجارة تخضع ألسس التخصيص بصورة إجمالية وهي اإلنفاق على مصالح 

 (. 4، ص1997الشاطبي، المسلمين والتي حددها الفقهاء بصورة دقيقة ومفصلة )

والتخصيص ال يقتصر على الشكل السابق، فاختصاص كل إقليم بإيراداته أو ما يطلق عليه الماليات المحلية هو تخصيص من نوع 
(، ولعل استخدام قاعدة التخصيص في النظام المالي اإلسالمي يهدف 116، 1991آخر أي تخصيص على أساس إقليمي )عناية، 

 إلى: 

 (. 49، ص1989ى الوظائف األساسية للدولة في المجال االقتصادي )عطوي، اإلشارة إل 

  .نوع من أنواع التوجيه للدولة بحيث ترسم سياستها وفقًا لهذه القاعدة 

  ضبط عملية اإلنفاق بحيث ال يحدث تضخيم في تقدير النفقات، بل تضبط بنود اإلنفاق حسب األولوية واألهمية، وبذلك تضمن
المال العام، وتحقيق أغراض السياسة المالية واالقتصادية وعلى الرغم من أن النظام المالي اإلسالمي يؤمن بقاعدة  كفاءة استخدام

تخصيص بعض اإليرادات لنفقات معينة إال أنه توجد قاعدة أخرى مالزمة لقاعدة التخصص هي قاعدة العموم حيث يوجد كثير من 
مثل الجزية والخراج وعشور التجارة، وإيرادات ممتلكات الدولة وتركة من ال وارث له وكل إيرادات الدولة غير مخصصة لنفقة بعينها 

مال ال يعرف له مستحق معين من األفراد، وهذه الموارد توجه لجميع أوجه اإلنفاق التي يتطلبها نشاط الحكومة ومصالح الرعية 
إلسالمي يكون جامعًا بين قاعدة التخصيص والعمومية في (. وبذلك فإن النظام المالي ا74، 73، ص1991بوجه عام )الساهي، 

آن واحد ولعل الحكمة في عدم تحديد جهات الصرف لهذه الموارد هو إعطاء الدولة قدرة على التوسع أو التضيق في نفقاتها 
وف الزمان والمكان بتغير ظر  ومسئولياتها تبعًا الحتياجاتها وظروفها المالية واالقتصادية ولتغطية اإلنفاق على المجاالت التي تجد

 (.582هـ، ص1404)الكفراوي، 

 تاسعًا: الجمع بين المحلية والمركزية )الماليات المحلية(: 
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يقوم النظام المالي اإلسالمي على أساس العدل، ولعل من مظاهر العدل قيام النظام المالي على قاعدة الماليات المحلية، وهذه 
المشروعات القومية التي تنتشر في بعض أقاليم الدولة وتخضع لإلدارة المركزية مباشرة، إذ أن النظام القاعدة ال تتنافى مع وجود بعض 

الي مالمالي يجمع بين المحلية والمركزية، ومما يدل على القاعدة المحلية ويؤكدها عملية توزيع الزكاة التي تعتبر أصاًل وأساسًا للنظام ال
إن أهل كل “د أولى بصدقته وال يجوز نقلها إلى غيره طالما هناك حاجة داخل البلد، يقول أبو عبيد: اإلسالمي، فالفقهاء يرون أن كل بل

بلد من البلدان أو ماء من المياه أحق بصدقتهم ما دام فيهم من ذوي الحاجة واحد فما فوق، وإن أتى ذلك على جميع صدقتها، حتى 
 (.1911، رقم 238هـ، ص1406يرجع الساعي وال شيء عليه." )ابن سالم، 

كما أن ما جرى عليه الحال في صدر الدولة اإلسالمية من أن كل إقليم يختص بإيراداته وال ينقل إلى دار الخالفة إال ما فاض 
عن حاجة اإلقليم، يروى أن معاذ بن جبل بعث بثلث صدقة اليمن إلى الخليفة عمر بن الخطاب، فأنكر عليه عمر ذلك وقال: " لم 

وال آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من األغنياء فتردها في فقرائهم، فقال معاذ ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدًا يأخذه مني،  أبعثك جابياً 
 هفلما كان العام الثاني بعث إليه شطر الصدقة، فتراجعا بمثل ذلك، فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها، فراجعه عمر بمثل ما راجع

 (.1912، رقم 238هـ، ص1406عاذ: ما وجدت أحدًا يأخذ مني شيئًا." )ابن سالم، قبل، فقال م

 وبناء على هذه القاعدة فإن الفقهاء يرون أن نقل المال من إقليم إلى آخر ال يجوز إال بشرطين.

 األول: أن يكون المال فائضًا عن حاجة اإلقليم. 

ويؤكد ذلك قول عمر بن الخطاب حين طعن: "أوصي الخليفة من الثاني: أن يتم ذلك برضا وطيب نفس من أهل اإلقليم، 
بعدي بأهل األمصار خيرًا فإنهم جباة المال وغيظ األعداء وردء المسلمين، وأن يقسم فيئهم بينهم بالعدل، وأال يحمل من عندهم فضل 

 (.67هـ، ص1384إال بطيب نفوسهم." )القرشي، 

 لمالي اإلسالمي كثير من األمور والنتائج المهمة منها: ويترتب على تطبيق هذه القاعدة في النظام ا

  المحافظة على وحدة المجتمع حيث أن كثير من أسباب االنفصال بين أقاليم الدولة راجع إلى عدم تحقيق العدالة في إنفاق المال
 العام بين أقاليم الدولة، أو ازدهار بعض األقاليم على حساب أقاليم أخرى.

 لنفقات في عملية تحصيل الزكاة وتوزيعها وبذلك تتحقق قاعدة اإلنتاجية التي تسعى النظم المالية إلى تحقيقها. تخفيف التكاليف وا 

  محاربة التهرب الضريبي الناتج عن شعور المواطنين في األقاليم بأنهم يتحملون أعباء في نفقات الدولة دون أن تعود عليهم بالفائدة
 أو يشعروا بثمارها في محيطهم. 

 ضمان نمو متوازن بين أقاليم الدولة وأنحائها المختلفة نتيجة لقيام كل إقليم بتنفيذ ما يحتاجه من مشاريع بروح المنافسة مع األقاليم 
 األخرى، وال يتم نقل اإليرادات المحّصلة إلى مركز الدولة إال في حالة الفائض وعدم الحاجة. 

 عاشرًا: العدالة الضريبية

مي على أساس العدل بين الناس يقول تعالى: )إن هللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى..( )النحل: قام التشريع اإلسال
9.). 
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يقول ابن القيم: "إن هللا سبحانه وتعالى أرسل رسله، وأنزل كتبه، ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به األرض 
، 1989بأي طريق كان فثم شرع هللا ودينه، وهللا سبحانه أعلم وأحكم." )ابن القيم، والسموات، فإذا ظهرت أمارات العدل، وأسفرت 

 (. 16ص

وقد حرص التشريع اإلسالمي على تحقيق العدل بين الناس في مجال الجباية والتوزيع سواء كانوا مسلمين أو ذميين في الدولة، 
 وتظهر العدالة الضريبية من خالل عدة صور أهمها: 

  المساهمة في أعباء الدولة حيث يفترض المساواة في المعاملة الضريبية بين األشخاص الذين يتماثلون في نفس الظروف العدالة في
االقتصادية، وبحيث تكون المساهمة حسب القدرة والطاقة. ولعل أوضح مثال على أن المساهمة تكون على قدر الطاقة أن الزكاة 

لحد األدنى من مراتب الغنى في اإلسالم، وكذلك فإن فرض الجزية على الذميين يجيء يشترط ألدائها وجود النصاب الذي يمثل ا
، 3على قدر الطاقة يقول الرسول "صلى هللا عليه وسلم": "من ظلم معاهدًا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه." )أبو داود، د.ت، ج

 (. 171ص

 ت المحلية وقد سبق الحديث عنها. إن اإلسالم أرسى مبدأ العدالة من خالل إقرار قاعدة الماليا 

  .من خالل اعتماده على عدة أنواع من الموارد والضرائب وال يعتمد على ضريبة واحدة 

  ،مراعاة طبيعة الوعاء الخاضع للضريبة بحيث يتناسب سعر الضريبة مع الجهد المبذول والتكاليف المستخدمة إلنتاج وعاء الزكاة
. %، وزكاة الزروع التي تروى 2تفاوتة للزكاة حسب طبيعة المال، فزكاة الركاز والمعدن تصل ويظهر ذلك جليًا في فرض أسعار م

 (.152، ص1986)العوضي،  %5. % بينما الزروع التي تروى باآللة1بالمطر 

 حادي عشر: االهتمام بالحاجات االجتماعية:  

يغلب على األنظمة الوضعية االهتمام باألهداف المادية، دون التفات إلى القيم واألخالق والنواحي االجتماعية، أما النظام المالي 
اإلسالمي فإن أهم دعاماته األساسية تحقيق الضمان االجتماعي وذلك من خالل توفير حد الكفاية لكل فرد في الدولة اإلسالمية والقضاء 

الكبير في مستويات الدخول بحيث يصبح المال متداواًل في أيدي جميع الناس وال تحتكره فئة معينة )كي ال يكون دولة بين على التفاوت 
 (. 7األغنياء منكم( )الحشر: 

إن الفقر في ذاته مشكلة كما أن الغنى في ذاته مشكلة وحين يجتمعان تكون المشكلة أكبر بل إن مشكلة الحياة في طبيعتها هي 
قر والغنى وما يكون بين الفقراء واألغنياء من أحاسيس وعالقات وال شك بأنه إذا استطاع مجتمع من المجتمعات أن يتغلب على هذه الف

 (. 476، 475المشكلة ويقارب بين طرفيها فإنه يكون قد خطى خطوات وثابة نحو استقرار المجتمع وسعادته )فوزي، د.ت، ص

عاليم والتشريعات السماوية بهدف إيجاد التوازن بين جانبي المشكلة ويعتبر منهج اإلسالم الوحيد وقد نالت المشكلة نصيبها من الت
الذي استطاع إقامة هذا التوازن حيث قدم للفقير الوازع الديني واألخالقي الذي يجعله يرضى برزقه وقسمته، ودعاه إلى شيء من القناعة 

ما الغنى فقد طلب منه شكر النعمة ومساعدة المحتاج وشيء من المحبة واإلخاء ولم وضمن له توفير المستوى الكريم من المعيشة، أ
 يكتف بذلك بل وضع التشريع العملي واإللزامي الذي يضمن قيام الغنى بواجبه نحو الفقير والمتمثل بفريضة الزكاة.
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ول يحاسبوا إن هم قصروا في ذلك يقول رس فرعاية حاجات الفقراء والمحتاجين هو واجب من الواجبات الملقاة على عاتق المجتمع
هللا ص في الحديث الذي يرويه علي بن أبي طالب: "إن هللا عز وجل فرض على األغنياء في أموالهم ما يكفي الفقراء، فإن جاعوا، أو 

 (.191، رقم 338هـ، ص1406عروا، أو جهدوا فبمنع األغنياء، وحق على هللا تبارك وتعالى أن يحاسبهم ويعذبهم." )ابن سالم، 

ولذا فإننا نجد أن الكثير من إيرادات الدولة اإلسالمية يكون الهدف األول والرئيسي من تحصيلها وتوزيعها هو تغطية حاجات 
هذه الفئات. فالزكاة تعطي األولوية في إنفاقها لسد حاجات الفقراء والمحتاجين باعتبار أن ضمان حد أدنى من مستويات المعيشة داخل 

ة مقدم على غيره من األهداف، وأن إغناء الفقراء وكفايتهم هو الهدف األول للزكاة ثم تليه األهداف األخرى بحسب األهمية وتوفر الدول
 (. 331، ص1980الحصيلة الكافية لذلك )عبد السالم، 

تامى والمساكين القربى واليكذلك فإن خمس الغنيمة والفيء يوجه لسد احتياجات هذه الفئات يقول تعالى: )هللف وللرسول ولذي  
 (.7وابن السبيل...( )الحشر: 

بل إن اإلسالم أجاز فرض ضرائب على األغنياء إذا لم تقم زكاة المسلمين بحاجة الفقراء يقول ابن حزم "وفرض على األغنياء 
كما أن التنمية 1أموال المسلمين." من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكاة بهم وال في سائر

االقتصادية في اإلسالم ال تبحث فقط عن الزيادة والنمو في اإلنتاج فقط بل يجب ربط ذلك بعدالة التوزيع، فهدف التنمية االقتصادية 
موارد المتوفرة ظل ال األول يجب أن يكون توفير حد الكفاية لكل مواطن فيبدأ بإنتاج االحتياجات الضرورية ثم األقل ضرورة وهكذا في

وليس كما هو الحال في الرأسمالية التي يحركها الربح فيؤدي ذلك إلى انحراف في عملية اإلنتاج عن توفير الحاجات األساسية والضرورية 
وهكذا نرى  (.56، ص3في المجتمع إلى إنتاج السلع الكمالية التي يزيد الطلب عليها لكونها تمتلك القدرة الشرائية )ابن حزم، د.ت، ج

أن الضمان االجتماعي في اإلسالم ركيزة أساسية من ركائز نظامه االقتصادي والمالي وهو قد سبق بذلك كل األنظمة الحديثة التي لم 
حينما اجتمعت كلمة انكلترا  1941تفكر بوضع قانون للضمان االجتماعي إال في هذا القرن حيث كان أول مظهر رسمي له في سنة 

 (.321متحدة األمريكية في ميثاق األطلنطي على تحقيق الضمان االجتماعي لألفراد )الجمال، د.ت، صوالواليات ال

 ثاني عشر: االستقاللية بقواعد وُأسس تشكل نظام مالي متكامل أساسه النصوص الشرعية. 

البارزة  ه الواضحة الجليلة ومزاياهيقوم النظام المالي اإلسالمي على أصول ومبادئ مستمدة من القرآن والسنة، فتكونت بذلك معالم
 (.43، ص1986وشخصيته المستقلة عن بقية النظم المالية الوضعية )الحصري، 

فهو لم يظهر كتعبير عن التطور التاريخي لقوى اإلنتاج المادية كما هو حال النظام االشتراكي. كما أنه لم يوضع مالئمًا للصبغة  
ليد السائدة في ذلك المجتمع، وأيضًا فال يصح أن نعتبر النظام المالي توليفة بين النظامين االشتراكي الرأسمالية الموافقة للعادات والتقا

 والرأسمالي يقوم على أساس التوفيق والتجميع بين المنهجين. 

ليفة للنظامين، و صحيح أن النظام اإلسالمي يقف موقفًا متوازنًا في القضايا واألمور التي تطرح ولكن هذا ليس نابعًا من كونه ت 
بل ألن هذا الموقف المتوازن مستمد من أصول اإلسالم ومبادئه ومن مصادر التشريع اإلسالمي وهي القرآن والسنة النبوية واإلجماع 

ذه هوالقياس والفروع األخرى المستخدمة في استنباط القواعد واألحكام الشرعية، وهو بالتالي نظام إلهي ألنه استمد قواعده ومبادئه من 
 األصول اإللهية.
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قد يحدث اختالف في إجراءات تطبيق النظام المالي من عصر إلى أخر ومن مكان إلى أخر وهذا راجع إلى أن المبادئ والقواعد  
ية ئالتي تحكم هيكلية هذا النظام هي مبادئ وقواعد كلية ومجملة وغير مفصلة وبالتالي يجتهد الفقهاء والمفكرون في استنباط األحكام الجز 

لتطبيق هذه القواعد ووضع الصيغة المالئمة لظروف الزمان والمكان، حيث إن عمل الباحث في االقتصاد اإلسالمي يكون تطبيق النظام 
الموافق لهذه المبادئ والقواعد واألصول، وال يتعارض معها فيكون هذا التطبيق ذو صفة إلهية ألنه مبني على أصول إلهية )الفنجري، 

هذا األمر من المسائل واإلجراءات الفنية المتبعة في تطبيق النظام المالي الخاضعة لتغير الزمان والمكان وهذا ال  (.115، ص2006
يتعارض مع التشريع اإلسالمي، فالشارع هو هللا سبحانه، ونحن مسئولون عن تنظيم التطبيق الحسن بعد فهمنا للتشريع الفهم الحسن، 

ريع اإلسالمي اصطفاء ما يصلح من أحكام تتعلق بالنظام المالي من بين آراء األئمة السابقين على ويدخل في هذا الفهم الحسن للتش
اختالف ظاهري بينهم، والهدف هو بناء نظام مالي متكامل يساعد في الوصول إلى األهداف ويتفق مع هذا العصر )عبد السالم، 

 (.321، ص1980

المالي اإلسالمي هي من أهم مقوماته، هذه األصالة المستمدة من مبادئ وأصول إن األصالة الفكرية التي يتمتع بها النظام 
راثها تشريعتنا الغراء، والجهد البشري المبذول في صياغة النظام المالي وفقًا لهذه المبادئ واألصول ما هو إال امتداد طبيعي لتاريخ أمتنا و 

د أن يكون مقيدًا بالقواعد والشروط الشرعية الواردة في مصادر التشريع العلمي العريق في شتى مجاالت الحياة ويشترط في هذا الجه
 اإلسالمي التي وضعت الخطوط الرئيسية التي يجب أن تبنى الحياة االقتصادية وفقًا لها. 

ئمة أفالمبادئ واألصول المالية التي وردت في النصوص الشرعية هي مبادئ عامة ومحدودة ومن ثم استلزم األمر االجتهاد من 
المسلمين وعلمائهم في تطبيق األنظمة التي تتفق مع هذه المبادئ واألصول وال تخالفها، حيث أن عمل الباحث في المالية اإلسالمية 
شأنه في ذلك شأن أي باحث في األمور اإلسالمية األخرى هو تطبيقي وليس إنشائي، ألنه ال ينشىء حكمًا من عنده، وإنما يكشف 

 (.28، ص1989عي في المسألة المطروحة قياسًا على المبادئ واألصول العامة في هذا المجال )محمد، وُيظهر الحكم الشر 

 المبحث الثاني: ماهية الفقر في اإلسالم

 المطلب األول: مفهوم الفقر: 

لفقر ا يختلف مفهوم الفقر باختالف وجهات نظر علماء االجتماع واالقتصاد، فمن وجهة نظر علماء االجتماع ُتعد ظاهرة
 ىظاهرة نسبية توجد في المجتمعات اإلنسانية كافة. وينظر إليها االقتصاديون على أنها تمثل المجموعة غير القادرة على تلبية الحد األدن

ن (. ويتفق الفريقان على أن الفقر حالة من الحرما1998من احتياجاتها األساسية، التي تمكنها من الحياة الكريمة، )الخصاونة وآخرون, 
المادي والتي تتمثل مظاهرها في انخفاض مستوى استهالك الغذاء، وتدني الحالة الصحية، والمستوى التعليمي والوضع السكني، والحرمان 
من تملك السلع المعمرة، واألصول المادية األخرى، وعدم توافر الضمان الالزم لمواجهة الحاالت الصعبة من مرض وإعاقة، وكوارث 

(. وُيعرف الفقر بأنه: نقص في القدرة اإلنسانية الفردية، والفئوية والمجتمعية والمؤسسية، ينجم عن عوامل داخلية 1996وأزمات، )باقر, 
أو خارجية أو عنهما معًا في مجتمع ما وفي زمن معين، مما يؤدي إلى نقص جزئي أو كلي إلشباع الحاجات المادية، واالجتماعية 

(. وبمفهوم التنمية البشرية الشاملة: فإن الفقر ال يعني قلة الدخل أو الفشل 2002لجماعات، )حمزة وآخرون, والثقافية، والنفسية لألفراد وا
في الحصول على الحاجات األساسية، بل قصور القدرة اإلنسانية عن تحقيق الرفاه اإلنساني المستحق، ويشمل فضاًل عن الحرمان 

همية األساسية بالنسبة للتنمية البشرية، كالتمتع بالصحة والقدرة على اإلبداع، والتمتع المادي، الحرمان من الفرص والخيارات ذات األ
 (.2000بمستوى معيشي الئق، والحرية والكرامة، واحترام الذات واحترام اآلخرين، )شخاتره وآخرون, 
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ورغم أن المفهوم االقتصادي واالجتماعي حول هذه الظاهرة هو الشائع.إال أن الفقر كثيرا ما يضاف إلى أشياء أخرى كفقر 
الدم، والفقر الذهني...الخ. ولقد تطور مفهوم الفقر في العصر الحديث، باعتباره الحاجة إلى الشيء الغائب أو الناقص إلى غياب القدرة 

د قامت الهيئات الدولية، بتحديد معيار الفقر حسب محتوى المعيشة في كل بلد، مقدرة هذا المعيار بمعدل دخل على تحقيق الحاجة، ولق
 فردي ال يتجاوز الدوالرين في اليوم، أما دون الدوالر الواحد فهو عالمة على الفقر المدقع. 

 المطلب الثاني: مفهوم الفقر والفقراء في الفكر اإلسالمي: 

مسلمين في تعريفهم للفقر والفقراء عند بحث مصارف الزكاة من المعنى اللغوي، والذي يعرفه بأن "الفقر العوز يبدأ فقهاء ال
(، وهو بذلك يرتبط بمدى توفر الحاجيات الالزمة لإلنسان وعدم 3444، ص38هـ، ج1414والحاجة، وهو ضد الغنى" )ابن منظور، 

أنه تستخدم ألفاظ أخرى للداللة على هذا المعنى غير الفقر وردت في القرآن الكريم منها: قدرته على الوفاء بها، هذا ومن الجدير بالذكر 
 المسكنة أو المسكين، والسائل، والضعف في مجال المال وكذا المحروم، من الحرمان.

يث حد الفقر حأما في اصطالح الفقهاء، فجاء تعريفهم للفقير بحسب مدى استحقاقه للزكاة وبالتالي اختلفت تعريفاتهم من 
الموجب ألخذ الزكاة، فلدى الحنفية: الفقير من لـه أدنى شيء في مقابل المسكين الذي ال شيء لـه، وقدروا األدنى بنصاب الزكاة وبشرط 

(، أما 492، 1أن ال يكون مستغرقا في الحاجات األصلية مثل السكن وآلة العمل، وقريبا من ذلك قال المالكية )الدسوقي، د.ت، ج
( فيقولون الفقير "هو من ال مال له وال كسب 272، 2هـ، ج1402، والبهوتي، 106، ص3، ج1994افعية والحنابلة )الشربيني، الش

يقع موقع حاجته، أما المسكين فهو الذي يملك ما يقع موقعًا من كفايته وال يكفيه" ومن ذلك يفهم أن الفقير والمسكين ليس لديهما ما 
تلفا في الدرجة، مما يظهر أن هناك مستويات أو درجات للفقر، هذا مع مراعاة أن تقدير هذه الحاجة لدى يغطى احتياجاتهما وإن اخ

الفقهاء يختلف من زمن آلخر وبحسب أعبائه، ولذا قال الغزالي "المسكين هو الذي ال يفي دخله بخرجه، فقد يملك ألف دينار وهو 
، 3، ج1994لمعتبر في ذلك ما يليق بالحال بال إسراف وال تقتير" )الشربيني، مسكين، وقد ال يملك إال فأسا وحبال وهو غنى. وا

(، أي أن قياس الفقر هنا يأخذ في االعتبار ليس حجم الدخل وحده أو حجم اإلنفاق وحده كما يستخدم في الفكر المعاصر، 108ص
شخص والمجتمع الذي يعيش فيه، كما أنه ال ينظر وإنما يأخذ في االعتبار حجم الدخل ومدى مناسبته لإلنفاق المطلوب حسب حال ال

في حساب احتياجاته إلى نصيبه من متوسط الدخل واإلنفاق على مستوى الدولة )الفقر المطلق( وإنما ينظر إلى كل فرد على حدة )الفقر 
 (.11، ص1995النسبي( وهذا ما بدأ الفكر المعاصر يأخذه في االعتبار)تقرير البنك الدولي عام 

 لب الثالث: أسباب ظاهرة الفقر: المط

 (: 2003األسباب والعوامل التي أدت إلى ظهور وتفشي ظاهرة الفقر وتناميها ومن أهمها )فريد كورتل، 

حجم األسرة: إن حجم األسرة يعتبر أيضا من مسببات الفقر حيث يؤدي كبر حجم األسرة وارتفاع معدالت اإلعالة إلى زيادة األعباء  -أ
رة وبالتالي مواجهة حالة العجز عن توفير كل متطلبات األسرة ذات الحجم الكبير وقد تزداد حالة العجز هذه على نفقات األس

 باستمرار وتتفاقم وينتج عنها الفقر بأتم معناه.

ة الشرائية و التضخم: إن التضخم الذي يعرف بأنه االرتفاع العام في أسعار السلع والخدمات معبرًا عنها بالنقود يؤدي إلى انخفاض الق -ب
للنقود وبالتالي تتأثر الدخول الحقيقية لألسر وتصل إلى حالة العجز عن اقتناء كل المتطلبات التي تحتاجها وتصبح ضمن تعداد 
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الفقراء بغض النظر عن درجة الفقر فالتضخم سيزيد في عبئ اإلعالة التي تقع على العاملين في إعالة غير النشطين في ظروف 
 التضخم المتسارع.

برامج التصحيح الهيكلي: تعتبر برامج التعديل أو التصحيح الهيكلي واحدة من أهم األسباب التي أدت إلى تنامي الفقر وازدياد  -ج
معدالته خاصة على العالم النامي فقد كانت الكثير من الدول النامية قد عرفت تدهورًا شديدًا في الظروف االجتماعية مع تزايد سوء 

 ينات في مجال الصحة أو في تراجعها، انخفاض مستوى التعليم...الخ.التغذية، بطء التحس

النزاعات الداخلية والخارجية: كالحروب مثال: تساهم في الال استقرار وما ينتج عنه من ضياع فرص العمل وضياع الممتلكات  -د
 وغيرها وبالتالي السير نحو الفقر.

 للدخل القومي والثروات يؤدي إلى غنى البعض وإفقار البعض اآلخر.سوء توزيع الدخل والثروات: إن غياب التوزيع العادل  -ه

ونجد من يعزي ظهور الفقر واستمراره في أي مجتمع من المجتمعات إلى عوامل اقتصادية وسياسية، واجتماعية وثقافية، ومن 
والضغط السكاني، والكوارث الطبيعية،  (: سوء إدارة الموارد االقتصادية، وسوء توزيع الدخل والثروات2003أهم تلك العوامل )عيسى، 

 وتهميش دور فئات معينة في المجتمع كالمرأة وسكان الريف، والنزاعات الداخلية والخارجية...إلخ

 : (2007بلغيث، ونجد من يضيف إلى عوامل وأسباب تفشي ظاهرة الفقر ما يلي )

  ،وإنشاء  أن المشكالت والقضايا التربوية والثقافية )كمحو األميةتدني المستوى التعليمي: أصبح من المعترف به لدى الجميـع اليوم
وترقية األنظمة الوطنية للتعليم وبلوغ وضع جديد كيفيا للثقافة( لبلد ما من البلدان تؤثر وتشارك في مجال التحوالت االقتصادية 

والبد هنا من أخذ مفهوم  والتخلف االقتصادي.وليس من قبيل الصدفة أن نالحظ العالقة الجدلية بين الجوع واألمية  واالجتماعية.
التربية أو التعليم في عالقته بالتنمية االقتصادية أو االجتماعية...إن العمل على التنشئة الذهنية واألخالقية لألجيال الجديدة لم 

تعلمنا و  ي واالقتصادي واالجتماعي.بل إن التربية وبخاصة التعليم هو من العوامل األساسية للتقدم التقن يعد الهدف الوحيد للتربية،
دروس التاريخ أن االنتكاسات الحضارية والتاريخية التي ُمنيْت وما زالت ترسف تحتها األمة العربية، تعود في أغلبها إن لم تكن 

 تلك المشاريع الفكرية العربية.شاهد عيان على فشل التي تقف ككلها إلى حالة التخلف والجهل والتبعية 

 العالم اليوم أصبح جزيرة أغنياء تحيط بها بحار من الفقراء" هكذا وصف الرئيس الجنوب ير العادل للثروات الوطنية: التوزيع غ"
أفريقي "مبيكي" في مؤتمر األرض بجوهانسبرغ معضلة الفقر التي تزداد يوما بعد يوم رغم التقدم الذي أحرزته البشرية في شتى 

ت الكوكب التي يجمع الخبراء على أنها كافية لتقديم الرفاهية للستة مليارات من البشر الذين المجاالت، ورغم جني الكثير من خيرا
 48تبلغ ثروة ثالثة من أغنى أغنياء العالم ما يعادل الناتج المحلي ألفقر إذ يعيشون فوقه لو تم توزيعها بالحد األدنى من العدالة.

وفي ذلك بيان على أن  من سكان العالم مجتمعين، %41جاوز نسبتها دخل من أغنى أغنياء العالم تت 200دولة، كما أن ثروة 
الفقر في حقيقة األمر هو الوجهة األخرى لصور التمايز االجتماعي والال مساواة وانعدام العدالة التي هي السبب األساسي الذي 

و الجماعات والدول والمجتمعات والتمايز ظل وما زال يهدد الحياة البشرية والحضارات اإلنسانية سواء على مستوى األفراد أ
 (.1997براهيمي، االجتماعي والال مساواة. )
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 المبحث الثالث: التشريع اإلسالمي في توظيف المال وعالج الفقر: 

 المطلب األول: مشروعية االنتفاع بالمال العام

ديين على فيما وقفت عليه، ويطلق عند االقتصااإلنفاق العام مصطلح مستعمل في الدراسات االقتصادية، ولم يستعمله الفقهاء 
فة لاألموال التي تصرفها الدولة على السلع والخدمات، أو إلعانة فئة من فئات المجتمع، أو إلقامة المشاريع االقتصادية واالجتماعية المخت

 (.324، ص1999، والرفاعي والوزني، 702هـ، ص1406وغير ذلك من المنافع العامة )هيكل، 

 (. 1، ص1983اق العام: إخراج جزء من المال من خزينة الدولة بقصد إشباع حاجة عامة )الكفراوي، واإلنف

، 1989ويعرف الماوردي اإلنفاق العام: بأنه كل حق صرف في مصالح المسلمين سواء خرج من حرزه أم لم يخرج )الماوردي، 
 (. أي تم صرفه في جهة تحصيله دون دخوله للخزينة العامة.213ص

كما أن مفهوم النفقة العامة في الفكر المالي في اإلسالم يتسع فيشمل كل ما ينفقه ولي األمر من بيت المال سواء كانت عينًا 
 (.97، ص1993أو نقدًا، سواء كان لقصد إشباع حاجة عامة أو فردية )الشيباني، 

دولة مقاصدها وتقوم بوظائفها ومهامها من حراسة واإلنفاق العام في الدولة اإلسالمية هو الوسيلة التي من خاللها تحقق ال
 (. 1، ص1983الدين وسياسة الدنيا، ويشمل إخراج جزء من المال من خزينة الدولة بقصد إشباع حاجة عامة )الكفراوي، 

ي فومما تقدم يمكن القول بأن مصطلح اإلنفاق العام يطلق عند الفقهاء على ما يصرفه ولي أمر المسلمين من بيت المال 
(. فيشمل )ذلك جميع النفقات العامة للحكومة 18، ص1هـ، ج1406، واليعمري، 175، ص23هـ، ج1406المصالح العامة )السرخسي، 

 (. 114هـ، ص1406وأجهزتها وهيئاتها، سواء أكانت نفقات عادية أم إنمائية )هيكل، 

 (: 3في ثالثة أهداف )صديقي، د.ت، ص أما األهداف الرئيسة لإلنفاق العام في الدولة اإلسالمية فيمكن إجماله

 األول: توفير الحد األدنى من المعيشة لجميع أفراد األمة. 

ِء ِمْنُكْم{ االثاني: تقليل أوجه التفاوت بين أفراد األمة بالتوزيع العادل لألموال كما قال تعالى: }َكْي ال َيُكوَن ُدوَلًة َبْيَن اأْلَْغِنيَ 
 (.7)الحشر، 

 األمة بمفهومها الشامل الذي يشمل حفظ مصالحها الدينية والدنيوية والقيام بها.الثالث: تنمية 

وبقدر ما تحقق الدولة من إنجاز في هذه المحاور الرئيسة من محاور اإلنفاق العام بقدر ما يحصل من العدل االجتماعي 
 والنمو االقتصادي واالستقرار النقدي.

 ام في اإلسالم بالكتاب، والسنة، واإلجماع. ولقد ثبتت مشروعية االنتفاع بالمال الع

ُسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى وَ  -أ ِ َوِللرَّ ُ َعَلى َرُسوِلِه ِمْن أَْهِل اْلُقَرى لِلَفََِّ ِبيِل َكْي ال امن الكتاب: قوله تعالى: ﴿َما َأَفاَء َّللاَّ ْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّ
َ َشدِ َيُكوَن ُدوَلًة َبْيَن اأْلَغْ  َ ِإنَّ َّللاَّ ُسوُل َفُخُذوهُ َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا َواتَُّقوا َّللاَّ (. وجه االستدالل: 7ُد اْلِعَقاِب﴾ )الحشر، يِنَياِء ِمْنُكْم َوَما آَتاُكُم الرَّ

 . دون غيرهم، وللغير حقوق فيه اآلية فيها دليل على مشروعية االنتفاع بالمال العام؛ بحيث ال يكون المال في يد قلة من الناس
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 السنة: ثبتت مشروعية االنتفاع بالمال العام بالسنة، كما يلي:  -ب

 ،ما روي ثور بن يزيد يرفعه إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: " المسلمون شركاء في ثالثة: الكأل، والماء، والنار" )البيهقي -1
الستدالل: الحديث فيه دليل واضح على مشروعية االنتفاع بالمال العام، ويمكن أن يقاس (. وجه ا11613، رقم 150، ص6، ج2003

 على هذه األنواع الثالثة أشياء كثيرة. 

هـ، 1406من اآلثار: فعل عمر في سواد العراق حيث لم يوزعها، وجعلها ملكية عامة ينتفع منها األجيال المتعاقبة )ابن سالم،  -ج
 (. 413ص

أجمع الفقهاء على مشروعية الملكية العامة، منذ لدن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحتى يومنا هذا ولم نجد مخالفًا اإلجماع:  -د
 (. 516، ص1986)الكاساني، 

 أولويات اإلنفاق العام في اإلسالمالمطلب الثاني: مراعاة 

دة اإلنفاق نفسه، أو من ناحية الجهة التي سينفق عليها، توجد بعض األولويات التي يجب مراعاتها حال اإلنفاق سواء من ناحية ما
 ويمكن تناول ذلك على النحو التالي: 

 أواًل: السؤال عن جهة اإلنفاق: 

قال تعالى: )يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين واألقربين واليتامى والمساكين وما تفعلوا من خير فإن هللا به 
(، والسؤال الوارد في اآلية سؤال عن النفقة، وهذا يعم السؤال عن المنفق والمنفق عليه، فأجابهم عنها، أن ما أنفقتم 215عليه( )البقرة، 

 امن مال قليل أو كثير فأولى الناس به وأحقهم بالتقديم أعظمهم حقًا عليك وهما الوالدان الواجب برهما والمحرم عقوقهما، ومن أعظم برهم
ن أعظم العقوق ترك اإلنفاق عليهما، ولهذا كانت النفقة عليهما واجبة على الولد الموسر، ومن بعد الوالدين األقربون النفقة عليهما، وم

(، ثم 89، 88، ص2002على اختالف طبقاتهم، األقرب فاألقرب على حسب القرب والحاجة، فاإلنفاق عليهم صدقة وصلة )السعدي، 
 الدين واألقربين يأتي اليتامى ثم المساكين فابن السبيل، وبالتأمل في الترتيب الذي اعتمده القرآنتناولت اآلية بقية األولويات فبعد الو 

الكريم في مجال اإلنفاق، تالحظ أنه اعتمد الروابط التي تربط المنفق بالمجتمع من حوله، والدائرة آخذة في االتساع حتى يعم الخير 
بوة، فجعل الوالدين على قمة األولويات، ثم تحول إلى رابطة الرحم لتتسع دائرة الخير فتضم وينتشر، فبدأ بأسمى رابطة أال وهي رباطة األ

األقارب وهم فريق من أألمة لم يعطوا احتاجوا، وأخذهم من القريب أكرم لهم من أخذهم من البعيد، كما أن يترتب عليه إشاعة الحب 
دوا في بناء المجتمع الكبير، وبعد رابطة الرحم تأتي رابطة الرحمة ألولئك الذين فق والسالم وتوثيق لروابط األسرة التي تعد اللبنة األولى

 المعيل، ففقدوا الحنان، فكانوا أولى األصناف بعد األقارب، ثم تمتد رابطة الرحمة لتمد اليد نحو المساكين الذين ال يجدون ما ينفقون،
ناء السبيل الذين قد يكون لهم مال ولكنهم انقطعوا عنه وحالت بينهم وبينه ولكنهم يسكتون فال يسألون الناس كرامة وتجماًل، ثم أب

 (.222، ص2002الحوائل)السعدي، 

ولقد أكدت السنة النبوية هذا الترتيب وحثت عليه فجاء عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال )ابدأ بنفسك فتصدق عليها، 
، 2006فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا( )مسلم، فإن فضل شيء فألهلك، فإن فضل عن أهلك شيء 

 (، فبعد األهل واألقارب تأتي مجموعة من الفئات تربطها بالمنفق روابط مختلفة.997، رقم 389ص
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 ثانيًا: السؤال عن مقدار اإلنفاق: 

(، والسؤال هنا مقدار ما 219م تتفكرون( )البقرة، يقول تعالى )يسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين هللا لكم اآليات لعلك
ذا هينفقونه من أموالهم، فيسر هللا لهم األمر، وأمرهم أن ينفقوا العفو، وهو المتيسر من أموالهم، الذي ال تتعلق به حاجاتهم وضرورتهم، و 

(، 91، ص2002ولو شق تمرة )السعدي، يرجع إلى كل أحد بحسبه من غني وفقير ومتوسط، كل له قدرة على إنفاق ما عفا من ماله، 
ورغم أن صيغة السؤال واحدة إال أن اإلجابة اختلفت، فإذا كانت اإلجابة هناك تتعلق بوجهة اإلنفاق، فهي هنا تتعلق بمصدر اإلنفاق، 

ن الشيء ال يعتد به ولعل تأجيل اإلجابة عن مصدر اإلنفاق والبدء ببيان المصرف الذي يصرفون فيه تنبيها على أنه األولى بالقصد أل
(، وفي هذا بيان لمعلم جديد من معالم األولويات، كما أن اإلجابة 192إال إذا وضع في موضعه وصادف مصرفه )الشوكاني، د.ت، ص

ج أو ر ذاتها تعطيك بعدًا آخر، وهو أن احتياجات اإلنسان نفسه على قمة األولويات، وما زاد عنها فهو العفو الذي يبدأ بإنفاقه، وفق التد
ن م التوسع السابق بيانه، لقد علم هللا أن اإلنسان يجب ذاته، فأمر أوال بكفايتها قبل أن يأمره باإلنفاق على من سواها، وأحل له الطيبات

ي بالرزق، وحثه على اكتفاء ذاته بها في غير ترف وال مخيلة فالصدقة ال تبدأ إال بعد الكفاية، ونجد التطبيق العملي لهذا في سنة الن
 (.5356، رقم 1059، ص1998صلى هللا عليه وسلم حيث قال:) خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول( )البخاري، 

 ثالثًا: مراعاة المصلحة في اإلنفاق العام: 

(، و عليه 121، ص1990من القواعد الفقهية المتفق عليها أن تصرف اإلمام في الرعية منوط بالمصلحة )السيوطي، 
 أن يتخذ من التدابير عند الحاجة ـ ما يحقق سعادة األمة بشرطين: 

 أال يخالف نصًا صريحًا ورد في القرآن والسنة واإلجماع. .1

صدها العامة، بالحفاظ على الكليات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال، أن تتفق تلك التدابير مع روح الشريعة ومقا .2
(. فليس هذا الضابط خاصًا بالتصرف في المال 48، ص3هـ، ج1405، واآلمدي، 10، ص1، ج1997وتوابعها )الشاطبي، 

ي عدد يطردون هذا األصل ف-رحمهم هللا  -العام، بل هو مضطرد في سائر تصرفات اإلمام التي لها تعلق بالرعية؛ ولذا الفقهاء
 من المسائل منها: 

 َقاِب َحتَّى ِإَذا رِّ الحكم في األسرى؛ حيث قرروا تخيير اإلمام بين المن والفداء عماًل بقوله تعالى ))َفِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َفَضْرَب ال
ا َمنًّا وا اْلَوَثاَق َفِإمَّ ا ِفَداًء َحتَّى َتَضَع اْلَحْرُب َأْوَزاَرَها(( )سورة محمد،  َأْثَخْنُتُموُهْم َفُشدُّ ( وكذلك القتل واالسترقاق؛ اقتداء برسول 4َبْعُد َوِإمَّ

هللا صلى هللا عليه وسلم حين قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط عقيب بدر، وحين استرق أسرى بني قريظة من النساء 
 مام بين هذه األمور راجع إلى ما يحقق المصلحة ال إلى محض التشهي والهوى.والذراري. قالوا: واختيار اإل

  ََوَرُسوَلُه َوَيْسع َ ْوَن ِفي اأْلَْرِض َفَساًدا َأْن الحكم في المحاربين، على القول بأن )أو( في اآلية للتخيير ))ِإنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن َّللاَّ
ْنَيا وَ ُيَقتَُّلوا َأْو ُيَصلَُّبو  ُهْم ِفي اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم(( لَ ا َأْو ُتَقطََّع َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف َأْو ُيْنَفْوا ِمَن اأْلَْرِض َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّ

لمفسدين. قرير األمن وقطع دابر ا( فيختار اإلمام من بين هذه العقوبات ما يحقق المصلحة في مناسبة العقوبة للجرم؛ وت33)المائدة، 
َماَم ُمَخيٌَّر ِفيَها، َيْفَعُل َما شَ  اَء ِمْنَها ِباْلُمَحاِرِب، َكَما ُهَو قال الشيخ الشنقيطي رحمه هللا تعالى: َوَظاِهُر َهِذِه اآْلَيِة اْلَكِريَمِة: َأنَّ اإْلِ

َماِم ُمَخيًَّرا َبْيَنُهَما ُمْطَلًقا ِمْن َغْيِر َتْفِصيٍل، ُهَو َمْذَهُب َماِلٍك، َوبِ َمْدُلوٌل ))َأْو(( أِلَنََّها َتُدلُّ َعَلى التَّْخِييِر. وَ  ِه َقاَل َسِعيُد ْبُن َكْوُن اإْلِ
اُك، َكَما َنَقَلُه عَ  حَّ ، َوالضَّ ، َوِإْبَراِهيُم النََّخِعيُّ ُن َجِريٍر، َوَغْيُرُه، َوُهَو ِرَواَيُة اْبِن َأِبي بْ ْنُهُم ااْلُمَسيَِّب، َوُمَجاِهٌد، َوَعَطاٌء، َواْلَحَسُن اْلَبْصِريُّ
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، اْلَعزِ  َطْلَحَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َوَنَقَلُه اْلُقْرُطِبيُّ َعْن َأِبي َثْوٍر، َوَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب، َوُعَمَر ْبِن َعْبدِ  اِك، َوالنََّخِعيِّ حَّ يِز، َوُمَجاِهٍد، َوالضَّ
 (.394، ص1، ج1999َوُهَو َمْرِويٌّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس )الشنقيطي،  َوَماِلٍك، َوَقاَل:

  .عقد الصلح مع الكفار؛ وذلك في تقدير المصلحة التي تتحقق من وراء هذا الصلح، والمدة التي يستغرقها، والشروط التي يستوفيها 

 ح للمسلمين.فرض التعازير للجرائم التي لم يرد فيها حد شرعي مقدر، يراعى فيه ما هو أصل 

 رابعًا: العدل في اإلنفاق العام: 

المقصود أن تكون عدالة الحاكم في قسمة المال العام بين المسلمين بحسب استحقاق كل منهم، وهنا جملة من األمور تتعلق 
 بالعدل ابتداء:

. ومن أسماء هللا سبحانه "العدل"، العدل في اللغة: ضد الجور، عدل الحاكم في الحكم يعدل عداًل، وهو عادل من قوم عدول وعدل
وهو الذي ال يميل به الهوى فيجور في الحكم.. والعدل الحكم بالحق، والعدل من الناس: المرضي قوله وحكمه، ورجل عدل وصف 

 (.430، ص11هـ، ج1414بالمصدر، والمعنى ذو عدل )ابن منظور، 

فوها ببعض أفرادها، يقول اإلمام ابن عطية )أبو حيان،  وقد عرف أهل العلم كلمة العدل ببعض أفرادها أكثر المفسرين قد عرَّ
( رحمه هللا: "العدل فعل كل مفروض من عقائد وشرائع وسير مع الناس، في أداء األمانات، وترك الظلم، 529، ص5هـ، ج1420

(، ويقول فخر الدين الرازي رحمه هللا: "العدل: األمر المتوسط بين طرفي 529، ص5هـ، ج1420 واإلنصاف، وإعطاء الحق")أبو حيان،
(، ويقول غيره: "العدل: التساوي في الشيء، وإيصال الحقوق إلى أربابها من أقرب 104، ص20هـ، ج1420اإلفراط والتفريط" )الرازي، 

سياسية اإلسالمية(: "العدل هو تنفيذ حكم هللا".. وقريب من ذلك كالم (، ويقول صاحب )النظريات ال172، 5، ج1990الطرق" )رضا، 
، 2002من الحدود واألحكام" )السعدي،  الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه هللا حيث قال: "المراد بالعدل ما شرعه هللا على لسان رسوله 

ورة، بأن يؤدي العبد ما أوجب هللا عليه من الحقوق (، وفي موضع آخر من تفسيره يقول: "العدل: أداء الحقوق كاملة موف88، ص2ج
ة يالمالية والبدنية والمركبة منهما في حقه وحق عباده، ويعامل الخلق بالعدل التام، فيؤدي كل وال ما عليه تحت واليته، سواء في ذلك وال

(، وبعد النظر في هذه التعريفات 232، ص4، ج2002اإلمامة الكبرى، ووالية القضاء، ونواب الخليفة، ونواب القاضي" )السعدي، 
 المتقاربة يمكن أن يقال: "إن العدل المطلوب شرعًا هو التوسط بين طرفي اإلفراط والتفريط، وهو على ضربين: 

 األول: عدٌل فيما بين العبد وربه، بفعل المأمورات من العقائد والعبادات وغيرها، وترك المنهيات.

 بإيصال الحقوق إلى أهلها، دون تسويف أو مماطلة، بأيسر الطرق وأقربها، وهذا يشمل الحاكم والمحكوم.الثاني: عدٌل فيما بين الناس، 

وقد سأل عمر بن عبد العزيز رحمه هللا تعالى محمد بن كعب القرظي عن صفة العدل فقال: "بخ!، سألت عن أمر جسيم، كن 
نساء كذلك، وعاقب الناس على قدر ذنوبهم، وعلى قدر أجسادهم، وال تضربن لصغير الناس أبًا، ولكبيرهم ابنًا، وللمثل منهم أخًا، ولل

 (.217، ص14هـ، ج1405لغضبك سوطًا واحدًا فتكون من العادين" )اآللوسي، 

إن هللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا وقد أمر هللا الحكام بالعدل في قوله سبحانه: 
( رحمه هللا: "وهذا خطاب للوالة واألمراء والحكام، ويدخل في 258، ص5، ج2006(، قال القرطبي )القرطبي، 58)النساء،  دلبالع

ذلك بالمعنى جميع الخلق". وقال ابن جرير رحمه هللا: وأولى األقوال بالصواب في ذلك عندي، قول من قال: "هو خطاب من هللا لوالة 
مانة إلى من ولوا أمره في فيئهم وحقوقهم، وما ائتمنوا عليه من أمورهم، بالعدل بينهم في القضية، والقسم بينهم أمور المسلمين، بأداء األ
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 "بالسوية، وبيَّن معنى العدل بعد ذلك فقال: ذلك حكم هللا الذي أنزله في كتابه وبيَّنه على لسان رسوله، وال تعدوا ذلك فتجوروا عليهم
  (.87، ص5، ج2000)الطبري، 

السبعة الذي يظلهم هللا في ظله يوم ال ظل إال ظله، عدَّ في مقدمتهم: ))اإلمام العادل((، قال ابن حجر:  ولما ذكر رسول هللا 
ر به العادل أنه الذي يتبع أمر هللا بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط وال تفريط، وقدمه في الذكر لعموم النفع  "وأحسن ما ُفسِّ

 (. 1087، ص2هـ، ج1424ال بإقامة حكم هللا، وكل تصور للعدل غير ذلك، إنما هو انحراف وجهل وجور" )حوى، به، وال عدل إ

يقول السيد رشيد رضا رحمه هللا: "إنَّ ظنَّ المغرورين بأنه يكون لهم السلطان والخالفة في األرض بمجرد دعوى اإلسالم 
إقامة العدل في الناس والعمارة واإلصالح في األرض هو من االستهزاء بآيات هللا  واإليمان ــ ولو مع بعض األعمال البدنية ــ من غير

، 2، ج1990في كتابه وآياته في خلقه، فإنها متفقة على أن األرض يرثها عباد هللا الصالحون لعمارتها وإقامة العدل فيها" )رضا، 
 (.261ص

ب وآكد منه في حق األفراد، حتى قال بعضهم: "إن العدل هو وتحقيق العدل من جانب الحاكم المسلم والدولة المسلمة أوج
(، وقال الرازي رحمه هللا: "أجمعوا على أن من كان حاكمًا 325، ص1976الغاية العامة أو غاية الغايات من الحكم اإلسالمي" )الريس، 

له أولوية قصوى؛ لعظم مكانة المال  ( ودخول المال في العدل المطلوب355، ص3هـ، ج1420وجب عليه أن يحكم بالعدل" )الرازي، 
 في النفوس، وشدة الشح به، وهو من أخطر أسباب التباغض والشحناء.

هذا ومن العدل أن تصل إلى الناس حقوقهم كاملة غير منقوصة، دون أن تربط بحب السلطان أو بغضه، قربه أو بعده؛ إذ ال 
ه حين جاءه قاتل أخيه زيد بن الخطاب يطلب عطاءه بعدما أسلم فقال له عالقة بين هذا وذاك.. وهلل در الفاروق عمر رضي هللا عن

عمر: "إني ال أحبك"، قال الرجل: "فهل تمنعني حقي؟"، قال: "ال"، قال: "إذن ال حاجة لي في حبك؛ إنما يأسى على الحب النساء" )ابن 
 (.111، ص1996الجوزي، 

وأقله ما يصون به وجهه عن سؤال الناس  -مسلمًا كان أو غير مسلم  -إن من العدل كفالة العيش الكريم الالئق لكل إنسان 
من قوت يسد جوعته، ولباس يستر عورته، مع توفير فرص العمل للقادرين عليه، وأن تتكافأ األجور مع العمل المبذول واإلنتاج الحاصل 

ا وزراء أفرادها قد تقلدوا مناصب معينة، كأن يكونو  من الفرد، حسب طبيعة العمل ونوعه، فليس من العدل أن تتمتع فئة بكل شيء لكون 
أو سفراء أو مديري بنوك مثاًل، بينما تحرم قطاعات أخرى نفعها أعظم وفائدتها أجل كاألطباء وجنود وضباط الجيش ومعلمي المدارس 

 والجامعات.

جزء من المسؤولية المنوطة به في إن كل من ثبت استحقاقه في المال العام وجب على ولي األمر أن يعطيه حقه؛ ألن ذلك 
قد خوله تقسيم المال بين مستحقيه، فإن منع الحق عن مستحقه فقد أخل بمسؤوليته، بل إن من  -عز وجل  -المال العام، فإن هللا 

 ذي حق حقه لَّ مسؤوليته البحث عن المستحقين، وإيصال حقوقهم إليهم. قال ابن تيمية: فعلى ذي السلطان ونوابه في العطاء أن يؤتوا ك
(. وعليه إعطاء الحق كاماًل غير منقوص، فإن كان المستحق من أهل المصالح وجب إعطاؤهم ما يقوم 39هـ، ص1418)ابن تيمية، 

بكفايته، وإن كان من أهل الحاجات وجب إعطاؤه ما يسد حاجته، قال السرخسي: فعلى اإلمام أن يتقي هللا في صرف األموال إلى 
 (.18، ص3هـ، ج1406فقيرًا إال أعطاه حقه من الصدقات، حتى يغنيه وعياله )السرخسي،  المصارف، فال يدع
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وال بد أن يكون ثبوت االستحقاق في المال العام وفق الشرع؛ ويثبت االستحقاق في المال العام بأحد أمرين: إما الحاجة أو 
 المصلحة.

يه فليس لولي األمر أن يثبت ألحد حقًا في المال العام بسبب آخر وما عدا هذين فال يستحق به أحد شيئًا من المال العام، وعل
غير هذين السببين، ككونه قريبًا له، أو من قبيلته، أو حزبه، أو لما بينهما من مصالح خاصة؛ ألن ذلك ظلم ينافي العدل الواجب في 

مية: ال ألنه خالف العدل، قال ابن تي -دائمًا  -قاقًا المال العام، وكما ليس له ذلك، فليس له أن يخصه بعطاء وإن لم ُيْثِبت له استح
 (.5هـ، ص1418يجوز لإلمام أن يعطي أحدًا ما ال يستحقه؛ لهوى نفسه، من قرابة بينهما، أو مودة ونحو ذلك )ابن تيمية، 

 المطلب الثالث: التشريع اإلسالمي لضوابط اإلنفاق في اإلسالم

من القواعد العامة في اإلنفاق ما ُذكر في قوله تعالى: )وال تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملومًا 
(. ويمكن أن نجمل أهم 26(. وقوله تعالى: )وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل وال تبذر تبذيرا( )اإلسراء، 29محسورًا( )اإلسراء، 

 يما يلي: ضوابط اإلنفاق ف

 ( اإلنفاق في الحالل والبعد عن اإلنفاق في الحرام: 1)

إذا علم اإلنسان أن المال مال هللا، وأن هللا استخلفه فيه قال تعالى: )آمنوا باهلل ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين 
في إنفاقه األوجه المشروعة والطيبة من المباحات قال تعالى: (. فإن من الواجب عليه أن يراعي 7آمنوا وأنفقوا لهم أجر كبير( )الحديد، 

(، وقال سبحانه: )قل من حرم زينة هللا التي أخرج لعباده والطيبات من 157)ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث( )األعراف، 
جهة االكتساب واإلنفاق كما قال رسول (، وأن يدرك أيضا أنه محاسب على هذا المال من 32الرزق قل هي للذين آمنوا( )األعراف، 

عن و  : "َلْن َتُزوُل َقَدَما َعْبٍد َيوَم القيامة حتى ُيسأَل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيم فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقههللا 
 (.536، رقم 1998جسمه فيما أباله" )الترمذي، 

في هذا العصر يجد الكثير منهم يقوم بإنفاق المال في المحرمات بل وفي ومع األسف الشديد فإن المتأمل في حال الناس 
 إفساد الناس، وال شك أن هذا من اإلنفاق في األوجه المحرمة المنهي عنها. 

َوُيَحرُِّم  تِ ولقد أمرنا سبحانه وتعالى أن يكون اإلنفاق في مجال الطيبات، ودليل من الكتاب قول هللا عز وجل: "َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّيَِّبا
ِ اَلِتي َأْخَرَج ِلِعَباِدهِ 157َعَلْيِهُم الَخَباِئَث" )األعراف،  َم ِزيَنَة َّللاَّ ْزِق ُقْل ِهَي ِللَِّذيَن  (، وكذلك قوله عز وجل: "ُقْل َمْن َحرَّ َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّ

ْنَيا َخاِلَصًة َيْوَم الِقَياَمِة َكَذلِ  ُل اآلَياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن" )األعراف، آَمُنوا ِفي الَحَياِة الدُّ (، ودليل ذلك من السنة النبوية المباركة قول 32َك ُنَفصِّ
(، كما ورد في هذا الخصوص 1015، رقم 85، ص2، ج2006الرسول صلى هللا عليه وسلم "إن هللا طيب ال يقبل إاًل طيبا" )مسلم، 

بيع الخمر والميتة والخنزير واألصنام، فقيل يا رسول هللا: أرأيت شحومها؟ فإنها تطلى  قول الرسول صلى هللا عليه وسلم: "إن هللا حرم
م هبها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال صلى هللا عليه وسلم: "ال، هو حرام، ثم قال: قاتل هللا اليهود إن هللا حرم علي

 (. 4357، رقم 179ص، 4، ج1998شحومها فجملوها ثم باعوها" )البخاري، 

ولقد حدد فقهاء المسلمين بعض األجناس المحرمة، منها على سبيل المثال: الخمور والميتة والخنزير والدم والنجاسات والدم 
والطباق )السجائر( واألصنام واألوثان والصلبان وكتب الكفار وكل ما يفسد العقيدة ويدمر األخالق ويهلك البدن، أي كل ما يتعارض 

 (. 497، ص4هـ، ج1379اصد الشريعة اإلسالمية وهى حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال )ابن حجرن مع مق
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فعلى المستهلك المسلم أن ينفق ماله في شراء السلع والخدمات الطيبة والتي تعود عليه وعلى المجتمع اإلسالمي بالنفع وأن 
ام بدون منفعة معتبرة شرعًا. ويتمثل البعد التربوي في التعامل بالحالل االلتز  يمتنع عن اإلنفاق في مجال الخبائث حتى ال يضيع ماله

 بأوامر هللا عز وجل وهدى رسوله صلى هللا عليه وسلم كما أنه يجنبه الخبائث وفيه الخير الكثير والبركة من هللا سبحانه وتعالى، ويضاف
 الطيب. إلى ذلك أيضًا احترام وتقدير المجتمع الذي يتمسك بالحالل 

 ( البعد عن التبذير واإلسراف المنهي عنه: 2) 

اإلسراف والتبذير، مجاوزة حد االعتدال والتوسط في اإلنفاق، وهو ُمهدر للثروة ُمضيع للمال والجهد وطاقات األفراد واألمة، 
(، وقال 141ب المسرفين( )األنعام، وهو محرم شرعا قال تعالى: )كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده وال تسرفوا إنه ال يح

(، فالشريعة اإلسالمية راعت االعتدال والتوسط في 26سبحانه: )وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل وال تبذر تبذيرا( )اإلسراء، 
 اإلنفاق وغيره من شؤون الحياة؛ مراعاة لمصلحة الفرد والمجتمع. 

 ( الموازنة في اإلنفاق: 3)

قال تعالى: )وهللا فضل بعضكم على  األرزاق بين العباد وفضل بعضهم على بعض في الرزق حكمة منه  لقد قسم هللا 
(. ومن هنا فإن الواجب على المسلم أن يوازن في إنفاقه بين حاجاته ووضعه المادي فيبدأ بما هو ضروري 71بعض في الرزق( )النحل، 

 ثم الذي يليه، ويمكن ترتيب األوليات على النحو اآلتي: 

 بدونها كاألكل والشرب.  الضروريات: المراد بها األشياء التي ال تستقيم الحياة 

 .الحاجيات: المراد بها األشياء التي تبعد الحرج والمشقة عن اإلنسان، أو تخفف منها 

  .التحسينات: المراد بها األشياء الكمالية التي توفر الرفاهية في الحياة الدنيوية 

 ( الوسطية في اإلنفاق: 4)

كية أو االستثمارية " ولقد نهى اإلسالم عن صرف المال بغير حق. اإلنفاق هو: "صرف المال في السلع والخدمات االستهال
 (. 116ْجِرِميَن( )هود، أو صرفه في ترف أو سفه. ووصف المترفين بالمجرمين بقوله تعالى )َواتََّبَع الَِّذيَن َظَلُموْا َما ُأْتِرُفوْا ِفيِه َوَكاُنوْا مُ 

قال ر الحقد والبغضاء بين الناس وقد ربط اإلسالم بين الترف والفساد ففالترف والبذخ تصرف بالمال في غير محله، فهو يثي
(. ولكن هذا ال يعني أن اإلسالم 16ًا( )اإلسراء، ْرَناَها َتْدِمير تعالى )َوِإَذا َأَرْدَنا َأن نُّْهِلَك َقْرَيًة َأَمْرَنا ُمْتَرِفيَها َفَفَسُقوْا ِفيَها َفَحقَّ َعَلْيَها اْلَقْوُل َفَدمَّ 

( )يا أيها الذين آمنوا كلوا 168ريد من الفرد المسلم أن يعيش عيشة المشقة. )يا أيها الناس كلوا مما في األرض حالًل طيبًا..( )البقرة، ي
، 2004(. واإلنفاق شرعا هو: " بذل المال ونحوه في وجه من وجوه الخير" )أنيس، وآخرون، 172من طيبات ما رزقناكم( )البقرة، 

إلنفاق في اإلسالم أن يكون في وجوه الخير أما إذا كان اإلنفاق في غيره، فهو إسراف. سوء كان إنفاق األشخاص أو (. فشرط ا942
 الدولة. ألن األصل في اإلنفاق يكون لجلب مصالح الناس واألمة المعتبرة شرعًا. واإلنفاق يكون أما إنفاق استهالكي أو إنفاق استثماري.

 الدولة بمخرجاته الدنيوية واألخروية. واإلنفاق يعتبر من المقومات األساسية لعملية التنمية االقتصادية. سواء كان من قبل الفرد أو 

َأْيِديُكْم ِإَلى ولقد حث اإلسالم على اإلنفاق التطوعي لدوره في إعادة توزيع الدخول قال تعالى: )َوَأنِفُقوْا ِفي َسِبيِل َّللّاِ َواَل ُتْلُقوْا بِ 
(. جاء في تفسير القرطبي: قيل أن معنى اآلية ال تمسكوا أموالكم فيرثها منكم غيركم فتهلكوا بحرمان منفعة أموالكم. 159( )البقرة، التَّْهُلَكةِ 
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يرد فومعنى آخر وال تمسكوا فيذهب عنكم الخلف في الدنيا والثواب في اآلخرة. ويقال ال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني ال تنفقوا من حرام 
 (. فمدلول هذه اآلية أن اإلنفاق في سبيل هللا سبب لنجاة األمة من الهالك. 363، ص2، ج2006يكم فتهلكوا )القرطبي، عل

َثُل الَِّذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيلِ    َكَمَثِل َحبَّةٍ َّللاِّ  واإلنفاق إنماء للثروة ودفع لعجلة النمو االقتصادي ومضاعفته. قال تعالى: )مَّ
َئُة َحبٍَّة َوَّللّاُ ُيَضاِعُف ِلَمن َيَشاُء َوَّللّاُ َواِسٌع َعِليٌم( )ال (. جاء في تفسير القرطبي قيل المراد 261، بقرةَأنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلِّ ُسنُبَلٍة مِّ

واب ليس هللا نصرة الدين. كما أن هذا الثباآلية: الحث على الصدقة وإنفاق األموال على الفقراء والمحتاجين والتوسعة عليهم في سبيل 
قاصر على ثواب اآلخرة وإنما يتحقق النماء بصورة مادية في الحياة الدنيا في صورة ارتفاع الدخل القومي بأضعاف مضاعفة. )القرطبي، 

َدَقاِت( )(. ويتحقق ذلك عندما يباركها هللا تعالى كما ورد في اآلية: )َيْمَحُق َّللّاُ اْلرِّبَ 240، ص2، ج2006  (. 276البقرة، ا َوُيْرِبي الصَّ

ومن ضوابط اإلنفاق في اإلسالم أن يتم وفق األسس واألصول المعتبرة شرعًا كمصارف الزكاة والصدفات والنفقات والكفارات 
على المصالح  ط اإلنفاقالموجهة نحو الفقراء والمساكين. وإدارة مصارف األوقاف وموارد الدولة الضريبية وغير الضريبية. كما يتم تخطي

حسب أولوياتها سواء اإلنفاق االستثماري أو االستهالكي. ومن هنا يجب على الدولة أن تقدم المشاريع االستثمارية والبنى التحتية بحسب 
لحة( صاألولويات في سد الحاجات. فالمعيار الرئيسي لكافة مخصصات اإلنفاق يجب أن يتبع قاعدة )التصرف على الرعية منوط بالم

(. ومن هنا فال يجوز للدولة اإلنفاق على البنى التحتية الكمالية والتحسينية قبل سد حاجة الناس الضرورية أو 347، ص1996)عمر، 
 استثمار األموال في إنتاج الكماليات وترك الضروريات. وإزالة المشقة والضرر أولى من جلب المنفعة والراحة. 

لترشيد. فالترشيد يكون عن طريق االعتدال والتوسط في عملية اإلنفاق قال تعالى: )َوالَِّذيَن ِإَذا والمقصود بالتوسط في اإلنفاق ا
(. جاء في تفسير القرطبي: أن من أنفق في غير طاعة هللا فهو إسراف 67َأنَفُقوا َلْم ُيْسِرُفوا َوَلْم َيْقُتُروا َوَكاَن َبْيَن َذِلَك َقَوامًا( )الفرقان، 

طاعة هللا عز وجل فهو إقتار. ومن أنفق في طاعة هللا تعالى فهو القوام. وقال ابن عباس من أنفق ألف في حق فليس  ومن أمسك عن
(. فالترشيد 73، 72، ص13، ج2006يسرف. ومن انفق درهمًا في غير حقه فهو سرف. ومن منع من حق عليه فقد قتر( )القرطبي، 

َفَهاء َأْمَواَلُكُم الَِّتي َجَعَل َّللّاُ َلُكْم ِقَيامًا َوايصون األموال وال يصرفها إال في وجوهها ال ْرُزُقوُهْم ِفيَها معتبرة شرعًا. قال تعالى: )َواَل ُتْؤُتوْا السُّ
تبقوا لكم فيفسدوها و (. جاء في تفسير القرطبي: )السفهاء هم األوالد الصغار ال تعطوهم أموا5َواْكُسوُهْم َوُقوُلوْا َلُهْم َقْواًل مَّْعُروفًا( )النساء، 

 (. 28، ص 5، ج2006بال شيء. وقوله تعالى وال تؤتوا السفهاء أموالكم يعني الجهال باألحكام( )القرطبي، 

ومن أشكال الوسطية في االستهالك الحض على اإلنفاق االستهالكي واالستثماري على أساس أن اإلنفاق هو في حقيقته   
ر وجود أسواق وبالتالي ال يتولد إنتاج. فالحض على اإلنفاق بمكوناته وضوابطه، إذن حض على الناتج الكلي. وبدون إنفاق ال يتصو 

اإلنتاج والكسب أي دفع العجلة إلعمار األرض. وكذلك الوسطية تدعو لربط العالقة بين الموارد والسكان واستخدام هذه العالقة بالتخطيط 
حة ومعرفة كيفية استخدام الوسائل العلمية والفنية الحديثة في اإلنتاج واالستهالك. دون لتوفير حد الكفاية للسكان كافة من الموارد المتا

، ءتبذير للموارد. وهللا تبارك وتعالى يزم أقوامًا مبذرين في قوله: )أتبنون بكل ريع آية تعبثون. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون( )الشعرا
ل ريع بروج الحمام والمصانع مآخذ الماء وقيل القصور المشيدة والحصون لعلكم (. قال الزمخشرى في "الكشاف": تبنون بك129، 128

 (.331، ص1998تخلدون في الدنيا )الزمخشري، 
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 اتباع المنهج اإلسالمي في إشباع الحاجات:المطلب الرابع: 

 هللا عز وجل في قوله تعالى:الرؤية اإلسالمية إلشباع الحاجات اإلنسانية تنطلق من الحكمة من خلق اإلنسان التي حددها 
ْنَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِن( (، ومن جملة األمر بالعبادة هلل عز وجل األمر بالسعي في هذه األرض 56)سورة الذاريات، اآلية:  )َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ

أجور ألنَّه فهو م -كانت إشباع حاجة خاصة  وإن -إلشباع الحاجات المشروعة وفق الوسائل المشروعة. فإذا فعلها المسلم بنية التعبد 
: )وفي بهذا الفعل )الذي هو إشباع حاجة مباحة وفق وسائل مباحة( يوافق شرع هللا عز وجل فيستحق الثواب من هللا، ولذا قال النبي 

ِ َأَيأِتي َأَحُدَنا َشْهَوَتُه َوَيُكوُن ل َراٍم َأَكاَن عليه فيها ِوْزٌر َفَكَذِلَك ه فيها َأْجٌر قال َأَرَأْيُتْم لو َوَضَعَها في حَ ُبْضِع َأَحِدُكْم َصَدَقٌة قالوا يا َرُسوَل َّللاَّ
(، فالمؤمن إذا كانت له نية صالحة أتت على عامة أفعاله، وكانت 697، 2، ج2006إذا َوَضَعَها في اْلَحاَلِل كان له َأْجًرا( )النيسابوري، 

: )َلِكنِّي َأُصوُم (، وقد يأثم إذا لم يشبع حاجته كما قال النبي 119، 1983ونيته" )ابن تيمية، المباحات من صالح أعماله لصالح قلبه 
 (.1949، 5، ج1998َوُأْفِطُر َوُأَصلِّي َوَأْرُقُد َوَأَتَزوَُّج النَِّساَء َفَمْن َرِغَب عن ُسنَِّتي َفَلْيَس ِمنِّي( )البخاري، 

ومعرفة مكانة مفهوم إشباع الحاجات المباحة في اإلسالم ننظر إلى أمٍر وتوجيٍه آخر وبعد هذا النظر في الحكمة من الخلق، 
َرُكْم ِفيَها( )سورة متفرع من األمر العام بالعبادة، وهو التوجيه بإعمار األرض الذي يؤخذ من قوله تعالى: )ُهَو َأْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْسَتْعمَ 

(، فينتج 212، 3، ج1998رتها من بناء المساكن وحفر األنهار وغرس األشجار وغيرها )الزمخشري، (، أي: أمركم بعما61هود، اآلية: 
 ،أنَّ مسألة تحديد الحاجات وترتيبها ترتبط بفكرة عمارة األرض؛ فاإلسالم يقرن اعترافه بالحاجات بإنماء الطاقات الالزمة بعمارة األرض

 حية. كما ُيرتِّبها حسب درجة إلحاحها من هذه النا

والحاجة "عبارة عن مطلب لإلنسان تجاه الموارد المتاحة له يؤدي تحقيقه إلى إنماء طاقته الالزمة لعمارة األرض" )عابد، 
(. ومن خالل هذا التعريف يتبين أن إشباعها يحقق إنماء طاقات المجتمع، فال يصدق عليها وصف الحاجة إن لم يتحقق 19، 1985

 فيها ذلك.

سير ترتيب الحاجات في االقتصاد اإلسالمي على سير علماء األصول والمقاصد في ترتيب المصالح إلى وأغلب العلماء يُ 
؛ 70، ص1997، 2؛ الشاطبي، ج174هـ، ص1413ضرورية وحاجيه وتحسينية وعلى رأسهم الغزالي والشاطبي كالتالي )الغزالي، 

 (: 366، ص1992الشوكاني، 

 ر خمسة جاءت الشريعة بحفظها، وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال. الضروريات: وتقوم على حفظ أمو  أوال:

المصالح الحاجيَّه: وهي التي يحتاجها الناس لتأمين معاشهم بيسر وسهولة، وحيث لم تتحقق واحدة منها أصاب الناس  ثانيًا:
  .مشقة وعسر

وثالثًا: المصالح التحسينية: وهي األمور التي يقتضيها األدب والمروءة، وال يصيب الناس بفقدها حرج وال مشقة، ولكن الكمال 
 والفطرة يجدان فقدها. 

والتكييف اإلسالمي للحاجات وترتيب الحاجات بناء على درجة إنمائها لهذه الطاقات، يؤدي إلى توجيه النشاط االقتصادي إلى 
لمجاالت التي تلزم إلشباع الحاجات الحقيقية له، فمن خالل قصر استخدام األفراد أو الدولة للموارد المتاحة على إشباع هذه تلك ا

الحاجات يصبح هيكل الناتج القومي، وبالتالي هيكل النمو االقتصادي متطابقًا مع هيكل الحاجات الحقيقية للمجتمع، األمر الذي ُيمكِّن 
ر من حاجاته من نفس القدر المتاح من موارد اإلنتاج. وهو كذلك يؤدي إلى رفع معدل النمو االقتصادي للمجتمع من من إشباع قدر أكب
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 خالل إنماء الموارد المتاحة ومنها مورد العمل، فيزيد عدد القادرين على العمل. كما أنَّ منعه لالستهالك الترفي مع زيادة الدخل بسبب
زيادة االدخار التي عادة تتحول إلى استثمارات ومشاريع إنتاجية، تزيد القدرة اإلشباعين للناتج القومي التي  رفع إنتاجية العمل يؤدي إلى

تعني زيادة قدرة موارد اإلنتاج المتاحة للمجتمع على إشباع قدر أكبر من حاجاته، وتعني إنماء طاقاته بشكل أفضل، وتحقيق معدل أعلى 
 (.37، 1985للنمو االقتصادي )عابد، 

وعدم التعارض بين إشباع الحاجات وزيادة النمو االقتصادي يؤكده ما ذهبت إليه دراسة تطبيقية على عينة مكونة من تسعة 
عشر دولة من أعضاء منظمة مؤتمر العالم اإلسالمي، ووصلت فيها إلى نتيجة عدم وجود تضارب بين النمو االقتصادي السريع وهدف 

كما أنَّ إشباع الحاجات األساسية لألجيال الصاعدة وفق هذا التصور يعني استمرار الحياة البشرية، وظهور ، تلبية االحتياجات األساسية
الجيل الذي يبذل الجهد الفكري والبدني، ويقدم التضحيات الالزمة لتحقيق أقصى كفاءة في استغالل خيرات الكون وعمارته، وصواًل إلى 

 (.3، 2001)محمد،  تخليص األمة وتحقيق استقاللها الحضاري 

وهناك وقفة مهمة في النظام االقتصادي اإلسالمي في هذا الجانب، وهي أنَّ مسألة إشباع الحاجات ليست حكرًا على الدولة، 
وإنما تبدأ من الفرد نفسه كعضو في أسرة اجتماعية، ثم ما هو أوسع من األسرة أال وهي القبيلة، ثم مشاركة بقية المجتمع بواجب األخوة 

إلسالمية واألخوة اإلنسانية. بل وصلت مسألة وجوب إشباع الحاجات األساسية أن تعدت دائرة اإلنسانية إلى دائرة أوسع، وهي دائرة ا
بقية المخلوقات حتى وصل أثرها إلى إشباع حاجات الجن والحيوانات. ففي حق الجن ما جاء من النهي عن االستنجاء بالعظم والروث، 

( )الترمذي،  كما قال رسول َّللاَِّ  ْوِث وال ِباْلِعَظاِم فإنه َزاُد ِإْخَواِنُكْم من اْلِجنِّ (، وأمَّا الحيوان فقد َرتََّب 29، 1، ج1998: )اَل َتْسَتْنُجوا ِبالرَّ
 ِ َد ِبْئًرا اْشَتدَّ عليه اْلَعَطُش، َفَوجَ  قال: )َبْيَنَما َرُجٌل َيْمِشي ِبَطِريقٍ  على إشباع حاجته غفران الذنوب، ودخول الجنة كما جاء َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ

َب من اْلَعَطِش ِمْثُل الذي كان َبَلَغ ِمنِّي، لْ َفَنَزَل فيها َفَشِرَب ُثمَّ َخَرَج، فإذا َكْلٌب َيْلَهُث َيْأُكُل الثََّرى من اْلَعَطِش، فقال الرَُّجُل: لقد َبَلَغ هذا اْلكَ 
ُه مَ  ِ َوِإنَّ َفَنَزَل اْلِبْئَر َفَمأَلَ ُخفَّ  لنا في هذه اْلَبَهاِئِم أَلَْجًرا، اًء ُثمَّ َأْمَسَكُه ِبِفيِه حتى رقى َفَسَقى اْلَكْلَب َفَشَكَر هللا له َفَغَفَر له. قالوا: يا َرُسوَل َّللاَّ

ُ َلُه َفَأْدَخَلُه اْلَجنََّة( )البخا (، وفي المقابل رتبَّ استحقاق النار 870، 2، ج1998ري، فقال: في كل َكِبٍد َرْطَبٍة َأْجٌر(، وفي رواية )َفَشَكَر َّللاَّ
أنه قال: )َدَخَلْت اْمَرأٌَة النَّاَر في ِهرٍَّة َرَبَطْتَها فلم ُتْطِعْمَها ولم َتَدْعَها  لمن منع الحيوان من إشباع حاجته من الطعام والشراب فعن النبي 

  (.1205، 2، ج1998َتْأُكُل من َخَشاِش األرض( )البخاري، 

 المطلب الخامس: الفهم الصحيح للقضاء والقدر بشأن الفقر:

هم ا من َّللاَّ سبحانه وتعالى ال ينفك عنهم، ويالزمهم طوال حياتقد يعتقد بعض الفقراء أن الفقر الواقع عليهم هو قضاء وقدر 
تة س وهذا االعتقاد إذا وجد فإنه قد يؤدي بالفقير أال يحاول عالج الفقر الواقع عليه، وهذه القضية فطّن إليها أحد المفكرين المسلمين منذ

كون )الفقر والفقراء(. وتمثل اآلراء التي عرضها الدلجي ( ناقشها في كتابه: الفالكة والمفلو 130، 1992قرون سبقت هو )الدلجي، 
تصورًا للفهم الصحيح للقضاء والقدر بشأن الفقر، لذلك قد يكون من المفيد أن نعرض لهذه اآلراء: فقد خصص الدلجـي الفصل الثاني 

امة يلي: )الغرض من هذا الفصل إقمن كتابه لموضوع: خلق األعمــال وما يتعلق به، وقد كتب في بيان سبب بحث هذا الموضوع ما 
الحجة على المفلوكين وقطع معاذيرهم وإلجامهم عن التعلق بالقضاء والقدر، وأنه متى نعيت عليهم فالكتهـم أو نودي عليهـم بها كان ذلك 

عنى مفلوك، أي (. الفصل األول في كتاب الدلجي عن تحقيق م134، 1992ألنهم إما فاعلوها استقالاًل أو مشاركة...( )الدجلي، 
تعريف الفقير. بعد هذا التعريف يدخل مباشرة في الفصل الثاني في مناقشة قضية القضاء والقدر وتعلق الفقراء )الباطل( بها. يدل هذا 
 على أن الدلجي يعتبر مناقشة هذه القضية الواجب األول في موضوع دراسة الفقر والفقراء، بعبارة أخرى: إن دراسة الفقر تبدأ بهذا
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الموضوع، وهو إبطال تعلق الفقراء بالقضاء والقدر، وبالتالي إبطال استسالمهم للحالة التي هم عليها من الفقر. وإلبطال تعلق الفقير 
 (: 135، 1992بالقضاء والقدر، وإلثبات مسؤوليته عن فقره، عرض الدلجي األدلة التالية والتي منها )الدجلي، 

  إما استقالاًل أو مشاركة.  -أي متسبب فيه-الفقير فاعل فقره 

 .يتفق العلماء على أن القضاء والقدر ال يحتج به 

 .حركة العبد للسعي تجامع التعلق باألسباب وال تنافيها 

 .االكتساب إلحياء النفس ولغير ذلك واجب 

 .)الرسول صلى هللا عليه وسلم قال لألعرابي: )اعقلها وتوكل على هللا 

 اب، فإن ذلك حرام في الشرع وال يتقرب إلى َّللاَّ بمحارمه؛ َّللاَّ سبحانه وتعالى قال: }يا أيها الذين ليس من شرط التوكل ترك األسب
 آمنوا خذوا حذركم{. 

  .وجود المال في اليدين ال في القلب، ودخول الدنيا على العبد وهو خارج عنها، ال ينافي الزهد 

حة ء والقدر لتبرير استسالمهم للفقر ويمثل هذا العنصر األول في صفاألدلة التي عرضها الدلجي تبطل تعلق الفقراء بالقضا
ك لالعقيدة االقتصادية فهذا العنصر له أهميته، بل له األهمية األولى بين األساليب التي يواجه بها الفقر، أو التي يعالج بها الفقر. وذ

 بع من العقيدة. فقير نفسه، ألنه يحمّله المسؤولية، وهي مسؤولية تنألنه يبدأ بعالج الفقر بتصحيح عقيدة الفقير، وألنه يجعل العالج من ال

هذا األمر له أهميته في حياتنا المعاصرة، ذلك أن هناك من يفسر تخلف المسلمين بارتباطهم بالقضاء والقدر وقعودهم عن 
قتصادية ضاء والقدر له توظيفاته االالعمل، والدلجي يبطل الفهم الخاطئ في هذه القضية حيث إّن تصحيح عقيدة الفقير بشأن الق

المتعددة، من ذلك أنه يدفع الفقير للعمل ليقضي على فقره، ويدفعه لحب المال فيسعى لجمعه وامتالكه، ويدفعه العتبار العنصر المادي 
 في الحياة فال يهمله.

 المطلب السادس: التخصيص العقالني للموارد االقتصادية أسلوب معالج لمشكلة الفقر: 

تبحث نظرية تخصيص الموارد االقتصادية في كيفية توزيع الموارد االقتصادية المتاحة على األنشطة االقتصادية، والنظام 
 يجعل السوق هو الذي يقوم بهذا التخصيص. -كما هو معروف-الرأسمالي 

ولكن في االقتصاد اإلسالمي تخصيص الموارد االقتصادية يضمن ثالثة أنواع من التخصيص هي: التخصيص بين القطاع 
 العام والقطاع الخاص؛ التخصيص بين الجيل الحالي واألجيال القادمة؛ التخصيص في داخل القطاع العام. 

ويمثل الحمى أحد عناصر القطاع العام وهو إجراء ينصب على جزء من األرض من حيث ملكيتها واالنتفاع بها. ويعرف حمى 
(. وللحمى فقهه الواسع، 235، 1993الموات بأنه: )المنع من إحيائه ليكون مستبقى اإلباحة لنبت الكأل ورعي المواشي( )الجزائري، 

متعددة. ونشير هنا إلى بعض ما يتعلق بالحمى، وهو مما يدخل في موضوع عالج اإلسالم للفقر كما تتعلق به تحليالت اقتصادية 
 والقضاء عليه. ومن األحكام الفقهية المنظمة للحمى: 

 .ال يجوز حمى جميع الموات أو أكثره 
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  .ال يجوز الحمى لخاص من الناس أو ألغنيائهم 

 سلمين. جواز الحمى للفقراء والمساكين ولمصالح كافة الم 

 هذه األحكام الفقهية لها توظيفها المباشر في حل مشكلة الفقر والقضاء عليها. 

إن السياسة االقتصادية التي واجه بها اإلسالم الفقر الموروث، وذلك باستبقاء موارد اقتصادية في يد الدولة لألجيال القادمة، 
ان، وبهذا يتفوق اإلسالم تفوًقا ال يملك أحد إنكاره. هذه السياسة ليس لها نظير في السياسات االقتصادية التي هي من وضع اإلنس

االقتصادية اإلسالمية ال تمثل أي عبء على األغنياء، وبهذا يمول القضاء على الفقر بعيدًا عن األغنياء وبأسلوب متميز، وهذا يوجب 
يدها  م مسؤوليتها الحقيقية عن الفقر.. فهي مسؤولة، وفياالهتمام بهذه السياسة. هذه السياسية االقتصادية اإلسالمية تضع الدولة أما

 الموارد التي تتصدى بها لهذه المســؤولية، وبهذا تسقط ادعاءات العولمة المعاصرة عن عدم مسؤولية الدولة عن الفقر. 

من  دث فيه اآلنوالعالم اإلسالمي على وجه الخصوص، في أشد الحاجة إلى هذه السياسة االقتصادية، وذلك لمواجهة ما يح
تمكين فئة محدودة العدد لتضع يدها على الموارد االقتصادية التي يملكها المجتمع، مع أن هذا ليس حًقا لها، وهي غير قادرة أن تشغلها 

 كلها. 

 المبحث الرابع: التشريع اإلسالمي للحفاظ على المال في الفقه اإلسالمي: 

 شوةتحريم الكسب القائم على الر المطلب األول: 

 ،قال تعالى: }وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقًا من أموال الناس باإلثم وأنتم تعلمون{ )البقرة
(. وقال في بني إسرائيل: }سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك 188

(. وقوله صلى هللا عليه وسلم: "لعن هللا الراشي والمرتشي" )أبو 42مت فاحكم بينهم بالقسط إن هللا يحب المقسطين{ )البقرة، شيئًا وإن حك
 (. 300، ص3داود، د.ت، ج

 تحريم الكسب القائم على استغالل النفوذالمطلب الثاني: 

ا لكم وهذا أهدي لي(، وقام خطيبًا وقال: )ما ألقوام حيث حاسب الرسول )صلى هللا عليه وسلم( ابن اللتبية، عندما قال: )هذ
، 13، ج1998نوليهم مما والنا هللا، ثم يأتي ويقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي؟ أفال جلس في بيت أمه فينظر أُيهدى إليه( )البخاري، 

 (.189ص

 تحريم الكسب القائم على عدم اإلنتاجالمطلب الثالث: 

ائدة من إنتاجه، ككسب المبيع القائم على الغرر، أو جهالة المبيع، أو الثمن، أو الغش، أو القمار، يحرم العمل والتعامل بما ال ف
أو آالت اللهو، أو التعامل باألصنام، أو التكسب عن طريق البغي أو حلوان الكاهن، أو كل ما ال فائدة في إنتاجه: كبيع الكالب، 

 (.66هـ، ص1403والقطط، ونحو ذلك )العصيمي، 
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 المطلب الرابع: التحذير من النفقات الترفيهية والمظهرية. 

تحرم الشريعة اإلسالمية النفقات الترفيهية بصفة قطعية ألنها تؤدى إلى الفساد والهالك وهذا التحريم يخص الفرد في ماله 
ِفيَها َفَفَسُقوا )َوِإَذا َأَرْدَنا َأن نُّْهِلَك َقْرَيًة َأَمْرَنا ُمْترَ الخاص والدولة في األموال العامة، وأصل ذلك من القرآن الكريم قول هللا تبارك وتعالى: 

ْرَناَها َتْدِميرًا( )اإلسراء،  ْلُتم ِبِه سِ (، وقوله جل شأنه: )َوَما َأْرَسْلَنا ِفي َقْرَيٍة مِّن نَِّذيٍر ِإالَّ َقاَل ُمْتَرُفوَها ِإنَّا ِبَما ُأرْ 16ِفيَها َفَحقَّ َعَلْيَها الَقْوُل َفَدمَّ
َوَأْتَرْفَناُهْم  َوَكذَُّبوا ِبِلَقاِء اآلِخَرةِ  ( ويصف القرآن هؤالء المترفين بصفة الكافرين والكاذبين فيقول جل شأنه: )الَِّذيَن َكَفُروا34َكاِفُروَن( )سبأ، 

ْنَيا( )المؤمنون،   (. 34ِفي الَحَياِة الدُّ

المستهلك المسلم من حياة الترف وإنفاق المال في الملذات والتفاخر والخيالء، فقال والسنة النبوية حافلة باألحاديث التي تحذر 
( ، وعن حذيفة 3605الرسول صلى هللا عليه وسلم: " كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا، ما يخالطه إسراف ومخيلة" )ابن ماجة، د.ت، رقم 

، ضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه" )البخاري بن اليمام قال: " نهى رسول هللا أن نشرب في آنية الذهب والف
 (. 5110، رقم 94، ص5، ج1998

لذلك يجب على المسلم أن يبتعد عن كل سبل الترف في سلوكه االستهالكي حتى ال يكون ذلك إحباطًا لعمله وخسرانًا له في 
توقن أن الترف والمظهرية يؤديان إلى االستدانة واالستدانة تسبب الهم والغم الدنيا واآلخرة، وعلى مستوى البيت يجب على المرأة أن 
 والحزن كما أن االستدانة أحيانا تقود إلى الكسب الحرام. 

ويرى رجال االقتصاد اإلسالمي أن اإلنفاق الترفي والمظهري على مستوى الفرد والمنزل والدولة يقود إلى الفساد االقتصادي 
دون قيمة مضافة ويعوق التنمية االقتصادية، كما أن للترف والبذخ جوانب اجتماعية سيئة منها الفساد والهالك، و التاريخ وإهدار الموارد ب

يعطى نماذج بارزة عن فساد الحكام وظلمهم عندما كان سلوكهم االستهالكي هو الترف والبذخ، ولقد أشار هللا إلى ذلك في قوله: )َوِإَذا 
 (. 16ِلَك َقْرَيًة َأَمْرَنا ُمْتَرِفيَها َفَفَسُقوا ِفيَها َفَحقَّ َعَلْيَها الَقْوُل َفَدمَّْرَناَها َتْدِميرًا( )اإلسراء، َأَرْدَنا َأن نُّهْ 

ويتمثل البعد التربوي لتحريم اإلنفاق الترفي والمظهري في كبح هوى النفس البشرية والمحافظة على مشاعر الفقراء والمساكين 
جتماعي بأن توجه األموال التي تنفق في الترف إلى الفقراء والمساكين واليتامى واألرامل والمرضى وغيرهم في صورة وتحقيق العدل اال

 زكاة أو صدقات أو وصايا. 

 المطلب الخامس: التحذير من نفقات التقليد والبدع المخالفة لشرع هللا. 

اداتهم وتقاليدهم التي تخالف أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، أن نتجنب تقليد غير المسلمين في سننهم وع لقد أمرنا هللا 
كما أوصانا الرسول صلى باإلقتداء به وبالخلفاء الراشدين المهديين، وتأسيسًا على ذلك يجب على المستهلك المسلم تجنب كافة النفقات 

مية ت والتقاليد اإلسالمية، كما يجب على الحكومات اإلسالالتي فيها تقليدًا لمجتمعات لها عادات وتقاليد تخالف القيم واألخالق والعادا
أن تراقب كافة أجهزة اإلعالم وكذلك المجالت والجرائد التي تدفع الشباب دفعًا إلى مجاراة شباب الغرب المتحلل في تقاليده السيئة، 

ى هذا الزمان، في ظل العولمة والجات والقنوات ويسبب إرهاقًا لميزانية البيت والدولة ومدخاًل لفساد العقيدة واضمحالل األخالق، وف
الفضائية، نرى معظم الشباب والفتيات يقلدون شباب الفرنجة ومن في حكمهم في الطعام والشراب والملبس والسلوك... وهذا أدى إلى 

تشار الصناعات الوطنية وانأثار سلبية على أخالقهم، كما ترتب على ذلك زيادة الطلب على الوارد من الخارج و هذا سبب كسادًا في 
 البطالة. 
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ويتمثل البعد التربوي لذلك في أن اإلنسان يقتدي بالصالحين والصالحات وال يقتدي بالطالحين والطالحات حتى يشعر بالوالء 
 واالنتماء للدين وللوطن. 

 المطلب السادس: ضرورة توجيه االستهالك من قبل المؤسسات الحكومية: 

لب انتهاج مجموعة من اإلجراءات والبرامج بغرض التأثير على حجم االستهالك والمستهلكين لتحقيق توجيه االستهالك يتط
 (: 241، 2006أهداف معينة تسعى لها الدولة. والسياسات التي تتخذها الدولة فيما يختص باالستهالك نوعان، هما )مصطفى، 

عة تخذها الدولة في هذه الحالة تنصب على سعر السلعة أو توزيع السلالتأثير على حجم االستهالك لسلعة معينة: واإلجراءات التي ت -أ
عن طريق البطاقة أو فرض ضرائب أو رسوم جمركية إذا كانت السلعة مستوردة. كما يمكن توعية المواطنين باستخدام وسائل 

 اإلعالم أو بعمل محاضرات في األحياء وأماكن التجمُّعات في الحي أو مكان العمل.. الخ.

تأثير على حجم االستهالك الكلي: وُيقصد بالكلي االستهالك على مستوى الدولة وليس على مستوى الفرد، والطرق المتبعة في ال -ب
هذه الحالة هي: إعادة توزيع الدخل عن طريق الزكاة مثاًل أو الضرائب، تغيير حجم اإلنفاق العام للدولة، التأثير على حجم االدخار، 

 السكان، كما يمكن توعية المواطنين.التأثير على معدل نمو 

ويترتب على هذه السياسات واإلجراءات آثار، مثل: تغيير العالقات القائمة بين مختلف السلع والكيفية التي يتم بها تخصيص 
لها المستهلكون.  الموارد واألعباء التي يتحمَّ

 الخاتمة:

أحكام التشريع المالي في اإلسالم ومعالجته للفقر، ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام المنهج االستنباطي،  هدف البحث بيان
وجاء البحث مكونًا من تمهيد، ثم أربعة مباحث وعدة مطالب على النحو التالي: المبحث األول: مالمح النظام المالي في اإلسالم، وتكون 

أما المبحث الثالث فجاء عن:  عنوان: ماهية الفقر في اإلسالم، وتكون من ثالثة مطالب،المبحث الثاني ب، وجاء من سبعة مطالب
لحفاظ المبحث الرابع بعنوان: التشريع اإلسالمي لالتشريع اإلسالمي في توظيف المال وعالج الفقر، وتكون من ستة مطالب، وأخيرًا جاء 

 ختتم البحث بخاتمة بها أبرز النتائج، ومن أبرز النتائج ما يلي:ثم ا على المال في الفقه اإلسالمي، وتكون من ستة مطالب،

  للمال في نظر اإلسالم وظيفة اجتماعية، والتصرف به كسبًا وإنفاقًا، مرهون بتحقيق تلك الوظيفة للفرد واألمة على حّد سواء وأي
 صاحبه إلى وصاية وحجر.تصرف اقتصادي أو امتناع عن تصرف يلحق الضرر بالمجتمع، محظور شرعًا، ويحتاج 

  ال توجد في اإلسالم سيادة مطلقة، أو حرية مطلقة، للمكتسب، أو المستهلك، حيث إن المسلم يتقيد بالعقيدة، واألخالق، والضوابط
لطيبات ا الشرعية، والتربية الدينية، ومراعاة حقوق اآلخرين، والمسلم الُمماِرس للنشاط االقتصادي ُيفرِّق بين الحالل والحرام، وبين

والخبائث، وبين العدل والظلم وهكذا، ومن يشذ عن هذا فإن للمجتمع، والدولة حق التدخل، ووضع األمور في نصابها، بما يحقق 
 مصلحة الفرد والمجتمع.

 ولو  ىتضمنت الشريعة اإلسالمية األحكام والمبادئ لحمايـة المال وتحريم االعتداء عليه، وطلبت من الفرد حماية ماله الخاص حت
 استشهد في سبيل ذلك، أّمـا الملكية العامـة فهـي من مسئوليـة ولي األمر والمسلمين جميعًا، ألن منفعتها تعود على الناس كافـة ولقـد

 فرض هللا عليهم حمايتهـا ويدخل ذلك في نطـاق المسئولية واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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  ة تعريف المال الختالفهم في مالية المنافع؛ فلم يقل الحنفية بمالية المنافع؛ ألن صفة الماليهناك تباين بين الحنفية، والجمهور في
عندهم تثبت لألشياء بأمرين: األول: التمويل: أي صيانة الشيء وادخاره لوقت الحاجة، والمنافع ال يتصور فيها التمويل. والثاني: 

ي، وبذلك تخرج األمور المعنوية؛ مثل المنافع المجردة؛ ألنها ال تقبل االدخار، إمكانية الحيازة: أي أن يكون للشيء وجود مادي خارج
وليس لها وجود مادي خارجي كحق االبتكار، وسكنى الدار. أما الجمهور تتحقق المالية عندهم بأمرين: األول: أن يكون الشيء ذا 

: أن يكون الشيء مباح االستعمال في حال السعة واالختيار. قيمة بين الناس سواء كان عينًا، أو منفعة مادية، أو معنوية. والثاني
وعليه فإن المنافع مال؛ ألنها ال تقصد لذاتها بل لمنفعتها، والمنافع جعلت في مقابلة المال كما في عقد اإلجارة، وهذا يدل على 

 ماليتها.
 يق عية، تحقيق التنمية االقتصادية في المجتمع، تحقمن األهداف الرئيسية للنظام المالي في اإلسالم: تحقيق مبدأ العدالة االجتما

 االستقرار االقتصادي.
  السياسة المالية في اإلسالم هي جزء من السياسة الشرعية باعتبار أن النظام المالي جزء من التشريع اإلسالمي أو نظام اإلسالم

 الكلي.
 م أي على اإليرادات العامة والنفقات العامة بمختلف أنواعها.تعتمد السياسة المالية لتحقيق أهدافها على األدوات المالية للنظا 
  ،من أبرز الخصائص العامة للنظام المالي اإلسالمي: الوسطية، الجمع بين الروح والمادة، التوافق بين المصلحتين العامة والخاصة

الة العمومية، الجمع بين المحلية والمركزية، العدالتوازن )القوامة(، المرونة، الواقعية، تعدد الموارد المالية، الجمع بين التخصيص و 
 الضريبية، االهتمام بالحاجات االجتماعية، االستقاللية بقواعد وُأسس تشكل نظام مالي متكامل أساسه النصوص الشرعية.

  :ء توزيع الدخل ة، سو حجم األسرة، التضخم، برامج التصحيح الهيكلي، النزاعات الداخلية والخارجيتتعدد أسباب ظاهرة الفقر ومنها
 والثروات، تدني المستوى التعليمي، التوزيع غير العادل للثروات الوطنية.

  أولويات اة ، : مراعاالنتفاع بالمال العام التشريع اإلسالمي في توظيف المال وعالج الفقر، ومنها ما يلي: مشروعيةتتعدد جوانب
 .العدل في اإلنفاق العاماق العام، ، مراعاة المصلحة في اإلنفاإلنفاق العام في اإلسالم

  بعد اإلنفاق في الحالل والبعد عن اإلنفاق في الحرام، الالتشريع اإلسالمي لضوابط اإلنفاق في اإلسالم، ومنها ما يلي: تتعدد مالمح
اجات، من شباع الحعن التبذير واإلسراف المنهي عنه، الموازنة في اإلنفاق، الوسطية في اإلنفاق، اتباع المنهج اإلسالمي في إ

تشريعات اإلسالم للحفاظ على المال وعالج الفقر: الفهم الصحيح للقضاء والقدر بشأن الفقر، التخصيص العقالني للموارد االقتصادية 
 أسلوب معالج لمشكلة الفقر.

  :كسب القائم الرشوة، تحريم التحريم الكسب القائم على من مالمح التشريع اإلسالمي للحفاظ على المال في الفقه اإلسالمي ما يلي
على استغالل النفوذ، تحريم الكسب القائم على عدم اإلنتاج، التحذير من النفقات الترفيهية والمظهرية، التحذير من نفقات التقليد 

 والبدع المخالفة لشرع هللا، ضرورة توجيه االستهالك من قبل المؤسسات الحكومية
 سالم يتعامل معها ويضع من األساليب واألدوات الالزمة لذلك في كل زمان ومكان.أن الفقر ظاهرة إنسانية موجودة، واإل 
  ،أن العالج للمشكلة، معناه أن الظاهرة تخطت الحدود العادية وزادت عليها وبالتالي تتطلب العالج للعودة بها إلى الحدود العادية

ود العادية وال تتفاقم كما هو حادث اآلن إلى أن تصبح مشكلة تحتاج واإلسالم تعامل مع ظاهرة الفقر منذ البداية بما يجعلها في الحد
 العالج.

 .مشكلة الفقر ما زالت متفاقمة في العالم بشكل عام رغم التقدم التكنولوجي واالقتصادي 
 .منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من أكبر الدول في نسبة زيادة معدالت الفقر 
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 ملوك له وحده، ومن وظائفـه تعمير األرض وإعانة الناس على أداء الفرائض والواجبـات والنوافـل في المـال خلق من خلق هللا، وهو م
 إطار أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية. 

 ام، ر يتمثل المنهج اإلسالمي لحماية المال العام والزود عنه في: التربية اإليمانية، وااللتزام باألخالق الفاضلة، والتفقه في الحالل والح
ة عوالقدوة الحسنة، وقيام األجهزة النيابية والشعبية بدورها الرقابي، وتطوير أداء أجهزة الرقابة المالية المعاصرة في ضوء أحكام الشري

 اإلسالمية، وهذه المسألة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث والتحليل في مناسبة أخــرى. 
 :المراجع

(. مناقب عمر بن الخطاب، تحقيق: حلمي محمد إسماعيل، 1966بن محمد بن علي أبو الفرج. )ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي 
 دار ابن خلدون.

(. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق بشير عيون دار 1989ابن القيم، أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي. )
 البيان دمشق.

اس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي ابن تيمية، تقي الدين أبو العب
كة العربية الممل -هـ(. السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية، وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 1418الدمشقي. )
 السعودية.

 دار المعرفة، بيروت. هـ(. فتح الباري شرح صحيح البخاري،1379حجر. ) ابن حجر، أحمد بن علي بن
 ابن حزم، اإلمام ابن حزم األندلسي. )د.ت(. المحلي، تحقيق لجنة إحياء التراث، بيروت.

صدقي هـ(. البحر المحيط في التفسير، تحقيق: 1420أبن حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي. )
 محمد جميل، دار الفكر، بيروت.

 .هـ(. " األموال" تحقيق محمد خليل هواز, دار الفكر للطباعة والنشر, القاهرة1406ابن سالم، أبو عبيد القاسم. )

 .2(. رد المحتار على الدر المحتار، بيروت، دار الفكر، ط1966ابن عابدين، محمد أمين. )
القزويني. )د.ت(. سنن ابن ماجة، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مصر: دار إحياء الكتب العربية  ابن ماجة، أبو عبد هللا محمد بن يزيد

 وفيصل عيسى البابي الحلبي.
 هـ(. لسان العرب، دار صادر، بيروت.1414ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي. )

 ليق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، القاهرة.أبو داود، سليمان ابن األشعث السجستاني األزدي. )د.ت(. سنن أبي داود، تع
 (. الملكية ونظرية العقد، دار الفكر العربي، القاهرة.1974أبو زهرة، محمد. )

هـ(. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق: علي 1415اآللوسي، شهاب الدين محمود بن عبد هللا الحسيني. )
 ية، دار الكتب العلمية، بيروت.عبد الباري عط

 هـ(. اإلحكام في أصول األحكام، تحقيق: سيد الجميلي، دار الكتاب العربي.1405اآلمدي. )
(. المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، 2004أنيس، إبراهيم، ومنتصر، عبد الحليم، والصوالحي، عطية، وأحمد، محمد خلف هللا. )

 مكتبة الشروق الدولية.
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(. االقتصاد في اإلنفاق في ظل النص القرآني، المؤتمر الدولي القرآني األول: توظيف 2016ريم عبد المنعم عبد الصمد. ) باظة،
الدراسات القرآنية في عالج المشكالت المعاصرة، كلية الشريعة وأصول الدين، جامعة الملك خالد، المجلد الثامن، )شهر محرم(، ص 

 .5288 – 5237ص 

(. قياس الفقر في دول اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )األسكوا(, سلسلة دراسات مكافحة 1996سين. )باقر، محمد ح
 (, األمم المتحدة: نيويورك.3الفقر)

 (. صحيح البخاري، بيت األفكار الدولية.1998البخاري، محمد بن إسماعيل. )
 والتنمية في االقتصاد اإلسالمي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية.العدالة االجتماعية . (1997)براهيمي، عبد الحميد. 

 .بركات، عبد الكريم، والكفراوي، عوف. )د.ت(. االقتصاد المالي اإلسالمي، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية
 .2: العددالرابعةالسنة مجلة علوم إنسانية، اآلليات االجتماعية لتفشي ظاهرة الفقر في الجزائر،  (.2007)بلغيث، سلطان. 
 ترجمة ونشر مؤسسة األهرام. 1995(. تقرير البنك الدولى عام 1995البنك الدولي. )

 هـ(. كشاف القناع، تحقيق: هالل مصيلحي هالل، دار الفكر، بيروت.1402البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس. )
(. السنن الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار 2003الخراساني. )البيهقي، محمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي 

 الكتب العلمية، بيروت.
 التركي، منصور. )د.ت(. االقتصاد اإلسالمي بين النظرية والتطبيق )دراسة مقارنة ( المكتب المصري الحديث، اإلسكندرية.

 اد معروف، بيروت، دار الغرب اإلسالمي.(. سنن الترمذي، تحقيق: بشار عو 1998الترمذي، محمد بن عيسى. )
 .(. منهاج المسلم، الدار السورية، دمشق1993الجزائري، أبو بكر جابر. )

، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، 5( أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير، ط2003الجزائري، جابر موسى بن عبد القادر بن جابر. )
 المملكة العربية السعودية.

 .الجمال، محمد عبد المنعم. )د.ت(. موسوعة االقتصاد اإلسالمي، دار الكتب اإلسالمية
 .(. اإلنسان والمال في اإلسالم، دار الوفاء، المنصورة1986حسنين، عبد المنعم. )

 .(. السياسة االقتصادية والنظم المالية في الفقه اإلسالمي، دار الكتاب العربي1986الحصري، أحمد. )
(. الفقر والغنى في الوطن 2002ريم محمد؛ آمال شالش؛ باسيل يوسف؛ عدنان مصطفى؛ همام الشماع؛ محسن خليل. )حمزة، ك

 تشرين أول، بيت الحكمة، بغداد. 23-22العربي, الطبعة األولى، وقائع الندوة العلمية لقسم الدراسات االجتماعية 

 م، القاهرة.حوى، سعيد. )د.ت(. األساس في تفسير القرآن، دار السال
(. الفقر والبطالة في األردن، الطبعة األولى, 1998الخصاونة، محمد؛ عبد السالم النعيمات؛ عبيد الروضان؛ عبد الرزاق بني هاني. )

 الجمعية العلمية الملكية, مركز البحوث االقتصادية، عمان.

 جية والمالية، دار القلم، الكويت.(. السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخار 1988خالف، عبد الوهاب. )
 (. الفالكة والمفلوكون، الدار المصرية، اإلسكندرية.1992الدجلي، أحمد بن علي. )
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 ، دار الفكر. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي. )د.ت(.  الدسوقي،
 .اإلسالمي، مؤسسة الرسالة بيروت(. تمويل التنمية في االقتصاد 1984دنيا، شوقي. )

هـ(. مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، دار إحياء التراث 1420الرازي، أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي. )
 العربي، بيروت.

 (. تفسير المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب.1990رضا، محمد رشيد. )
فاعلية برنامج تعليمي قائم على التأصيل اإلسالمي للتربية االستهالكية في تنمية الوعي  (.2020مد. )رضوان، أحمد عبد الغني مح

د داالستهالكي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية )دراسة تجريبية(، مجلة العلوم التربوية، كلية الدراسات العليا للتربية، جامعة القاهرة، ع
 يناير.

 .3(. مبادئ االقتصاد الكلي، دار وائل للنشر، ط1999د. )الرفاعي، أحمد، والوزني، خال

(. " الوالية على المال العام في الشريعة اإلسالميه" دار افريقيا والشرق, بيروت.2000الرفعي، عبد السالم. )  
 (. النظريات السياسية اإلسالمية، مكتبة دار التراث.1976الريس، محمد ضياء الدين. )

(. السياسة االقتصادية والتخطيط في االقتصاد اإلسالمي، المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية، 1990الزرقا، محمد أنس. )
 عمان.

(. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 1998الزمخشري، محمود بن عمر. )
 وعلي محمد عوض، الرياض، مكتبة العبيكان.

، دار الفكر، القاهرة.(. الفكر اإلسالمي واإلدارة المالية للدولة1991الساهي، شوقي عبده. )  
 هـ(. المبسوط، دار المعرفة، بيروت.1406السرخسي، شمس الدين السرخسي. )
 (. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، مكتبة الصفاء.2002السعدي، عبد الرحمن بن ناصر. )

 جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. )د.ت(. الدر المنثور، دار الفكر، بيروت.السيوطي، 

 (. األشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت.1990السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. )
دة مشهور بن حسن (. الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق: أبو عبي1997الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي. )

 آل سلمان، دار ابن عفان.
 (. حرمة المال العام في ضوء الشريعة اإلسالمية، دار النشر للجامعات، مصر.1999شحاتة، حسن حسين. )

شخاتره، حسين؛ محمد أبو سعده؛ أثيل الجومرد؛ حسين الجمال؛ نادر مريان؛ منجي العايب؛ بشير الزعبي؛ انطون حداد؛ أحمد زكي؛ 
(. البطالة والفقر: واقع وتحديات, األردن، المغرب، مصر، 2000رمامسر؛عثمان محمد عثمان؛ محمد عدينات؛ خالد الوزني. )محمد خي

 تونس، لبنان، الطبعة األولى، مؤسسة عبد الحميد شومان, دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان.

ألفاظ المنهاج، تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود، دار (. مغني المحتاج إلى معرفة معاني 1994الشربيني، محمد بن أحمد. )
 .الكتب العلمية، لبنان
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(. مقاصد الشريعة الخاصة بكسب المال واستثماره وإنفاقه دراسة فقهية مقاصدية مقارنة باالقتصاد 2011شعيب، محمد مصطفى أحمد. )
 المعاصر، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة المدينة العالمية.

 رئاسة المحاكم الشرعية، قطر.17هـ(. التنمية االقتصادية في المنهج اإلسالمي، كتاب األمة 1408كيري، عبد الحق. )الش
(. الشنقيطي: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار 1999الشنقيطي، محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني. )

 بيروت. الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،
 (. إرشاد الفحول إلى تحقيق علم األصول، تحقيق: محمد البدري، بيروت، دار الفكر.1992الشوكاني، محمد بن علي. )

 الشوكاني، محمد بن علي. )د.ت(. فتح القدير، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

 سالمية، دار عالم الكتب، الرياض.(. مالية الدولة في ضوء الشريعة اإل1993الشيباني، محمد بن عبد هللا. )

صديقي، محمد نجاة. )د.ت(. االقتصاد اإلسالمي، مفهوم اإلنفاق العام في دولة إسالمية حديثة، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، العدد 
(5.) 

: أحمد محمد شاكر، هـ(. جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق1424الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي. )
 .87، ص5م، ج2000مؤسسة الرسالة، بيروت، 

(. مفهوم الحاجات في اإلسالم وأثره على النمو االقتصادي، المؤتمر الدولي الثاني لالقتصاد اإلسالمي، المركز 1985عابد، عبد هللا. )
 العالمي لالقتصاد اإلسالمي، جامعة الملك عبد العزيز.

 . النظام السياسي واالقتصادي في اإلسالم، دار القلم، بيروت.(1975العالم، يوسف حامد. )

 (. الملكية في الشريعة اإلسالمية، مكتبة األقصى، عمان.1975العبادي، عبد السالم داود. )
وال ح(. المفهوم اإلسالمي للحاجات األساسية لإلنسان وارتباطه باألوضاع المعاصرة، بحث من كتاب األ1984العبادي، عبد السالم. )

 االجتماعية واالقتصادية المعاصرة وصور التغيير في العالم اإلسالمي، المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية، عمان، نيسان.
 (. دور الفكر المالي المحاسبي في تطبيق الزكاة من بحوث المؤتمر األول لالقتصاد اإلسالمي، جدة.1980عبد السالم، محمد سعيد. )

 (. السياسات النقدية والمالية في الميزان، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة.1986ي. )عبد العظيم، حمد
هـ(. خطة اإلسالم في موارد اإلنتاج، رسالة دكتوراه غير منشورة، مكتب المعهد العالي للقضاء، جامعة 1403العصيمي، فهد حمود. )

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
 د والمال في التشريع اإلسالمي، دار الفكر العربي، بيروت.(. االقتصا1989عطوى، فوزي. )

، المكتبة العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر، 2(. يسألونك عن المعامالت المالية المعاصرة، ج2010عفانة، حسام الدين بن موسى. )
 القدس، أبوديس، شارع جامعة القدس.

ادي، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي والمعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية، (. اإلسالم والتحدي االقتص1996عمر، شابرا محمد. )
 عمان.

 (. الذنوب والعقوبات االقتصادية، مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي، جامعة األزهر.2003عمر، محمد عبد الحليم. )
 قتصاد اإلسالمي، جامعة األزهر.(. الدعاء االقتصادي، مركز صالح كامل لال2005عمر، محمد عبد الحليم. )
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 العناني، حسن صالح. )د.ت(. خصائص إسالمية في االقتصاد من مطبوعات المعهد الدولي للبنوك اإلسالمية.
 (. المالية العامة والنظام المالي اإلسالمي، دار الجيل بيروت.1991عناية، غازي. )

 .كتاب األمة، رئاسة المحاكم الشرعية، قطر(. في االقتصاد اإلسالمي 1990العوضي، رفعت السيد. )

 .(. االقتصاد اإلسالمي )مصادره، موضوعه، تطوره( مكتبة الطالب الجامعي، مكة1986العوضي، رفعت. )
، المجمع الملكي لبحوث الحضارة 3(. الضريبة في النظام اإلسالمي )موسوعة اإلدارة المالية في اإلسالم ( ج1994العوضي، رفعت. )

 .ية، عماناإلسالم
 (. اإلسالم وضع األسس الحديثة للضريبة، اإلدارة العامة للثقافة اإلسالمية، األزهر.1959عويضة، أحمد ثابت. )

 .2مشكلة الفقر في الجزائر، مجلة االقتصاد والمناجمنت، الفقر والتعاون، الجزائر، العدد. (2003)عيسى، بن ناصر. 
 المستصفى في علم األصول، تحقيق: محمد عبد السالم هارون، ببيروت، دار الكتب العلمية،هـ(. 1413الغزالي، أبو حامد محمد. )

 .الغزالي، محمد )د.ت(. هذا ديننا، دار الكتاب العربي
، سلسلة قضايا إسالمية، القاهرة، المجلس األعلى 2(. غسل األموال رؤية إسالمية، في قضايا معاصرة، ط2006غنايم، محمد نبيل. )

 .158-144، مايو، ص ص 134اإلسالمية، العدد للشئون 
 (. مفهوم ومنهج االقتصاد اإلسالمي، الهيئة المصرية العامة للكتاب.2006الفنجري، محمد شوقي. )

 فوزي، عبد المنعم. )د.ت(. المالية العامة والسياسة المالية، منشأة المعارف، اإلسكندرية.

 القلم، الكويت. (. االقتصاد اإلسالمي، دار1979قحف، منذر. )

 هـ(. الخراج، المطبعة السلفية ومكتبتها.1384القرشي، يحيى ابن آدم. )
، تحقيق: عبد هللا بن محسن التركي، 2(. الجامع ألحكام القرآن )تفسير القرطبي(، ج2006القرطبي، أبو محمد بن أحمد األنصاري. )

 بيروت، مؤسسة الرسالة.
 .2(. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1986سعود بن أحمد. )الكاساني، عالء الدين، أبو بكر بن م

جامعة اإلمام محمد  هـ(. السياسة المالية والنقدية ــ دراسة تحليلية في الفكريين واإلسالمي، مجلة أضواء الشريعة1404الكفراوي، عوف. )
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“The Provisions of Financial Legislation in Islam and its Treatment of Poverty” 

Abstract: 

The research aimed to explain the financial legislation in Islam and its treatment of poverty. The researcher used 

the deductive method to achieve the aim of the research. The research consisted of a preface that included the introduction, 

the research problem, questions, objectives, importance, methodology and previous studies, then four topics and several 

demands. The first topic is the features of the financial system in Islam, and it consists of seven demands. The first demand 

is the concept of money, the second demand is the definition of finance, the third demand is the definition of the Islamic 

financial system, and the fourth demand is the objectives of the Islamic financial system. The fifth demand is financial policy 

in Islam, the sixth demand is the financial policy tools in Islam, and the seventh demand is the general characteristics of the 

Islamic financial system. The second topic is about what is poverty in Islam, and it consists of three demands: the first 

demand is the concept of poverty, the second demand is the concept of poverty and poor people in Islamic thought, and the 

third demand is the causes of the poverty phenomenon. The third topic discussed the Islamic legislation in the money 

investment and the poverty treatment, and it consists of six demands. The first demand is the legality of using the public 

money, the second demand is the priorities consideration of public spending in Islam, and the third demand is Islamic 

legislation for controls of spending in Islam. The fourth demand is following the Islamic approach in satisfying needs, the 

fifth demand is the correct understanding of fate and destiny about poverty, the sixth demand is the rational allocation of 

economic resources is a treatment method of the poverty problem. Finally, the fourth topic is the Islamic legislation of 

preserving money in Islamic jurisprudence, and it consisted of six demands. The first demand is the prohibition of gain based 

on bribery, the second demand is the prohibition of gain based on the abuse of influence, and the third demand is the 

prohibition of gain based on lack of production. The fourth demand is warning against entertainment and outward 

expenditures, the fifth demand is the warning against the expenditures of imitation and heresies that violate the law of Allah, 

and the sixth demand is the necessity of directing consumption by government institutions. The research ended with a 

conclusion with the most prominent results. 

Keywords: Money - Economy - Poverty - Islamic Legislation. 
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