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 ممخص البحث
 

اختصت ىذه الرسالة بدراسة قضية ميمة تتعمؽ باالقتصاد، كىي دكر الدكلة في حفظ 
 بنكعييا العامة كالخاصة، ككيفية ىذا الدكر. األمكاؿ

كقد بدأ ىذا البحث بفصؿ تمييدم يكضح حقيقة األمكاؿ كأنكاعيا كما يدخؿ في كؿ نكع مف 
الصكر المختمفة، ثـ تطرؽ إلى بياف مفيكـ االستثمار كمدل مشركعيتو، ككضح ضكابطو التي 

 يجب أف تراعي أثناء العممية االستثمارية.

بياف دكرىا اء الفصؿ األكؿ ليبيف دكر الدكلة في حفظ األمكاؿ العامة، كبدأ بثـ بعد ذلؾ ج
، كذلؾ ببحث بعض المسائؿ كاستثمار أمكاؿ الزكاة، كمسألة إحياء المكات في تنمية الماؿ العاـ

قطاع األرض كشركطيما كدكر الدكلة في تنظيـ أمرىما، ثـ تناكؿ في الشؽ الثاني منو دكر  كا 
ة ىذه األمكاؿ العامة مف جانبي الكجكد كالعدـ، كفي ختاـ ىذا الفصؿ تطرؽ الدكلة في حماي

 كىك مالمكضكع ميـ جدان كىك مسؤكلية الدكلة في تكفير حد أدنى لمعيش الكريـ ألفراد المجتمع 
 يعرؼ بالضماف االجتماعي.

مكقؼ كقد عالج البحث في الفصؿ الثاني دكر الدكلة في حفظ األمكاؿ الخاصة، كبدأ ببياف 
الشريعة مف تكفير األجكاء المناسبة لبلستثمار فيما يعرؼ بحكافز االستثمار، كبياف سبؽ الشريعة 
إليو قبؿ النظـ الحديثة، ثـ تطرؽ إلى مدل تدخؿ الدكلة في تنمية الماؿ الخاص، كحدكد ىذا 

بياف التدخؿ كصكره، كفي ختاـ الفصؿ تطرؽ إلى مسؤكلية الدكلة في حفظ األمكاؿ الخاصة، ب
الدكر الكقائي المنكط بالدكلة فعمو لمنع الجرائـ كاالعتداءات، ثـ مسؤكلية الدكلة في تعكيض 

 المتضرريف، كمدل ىذه المسؤكلية.

 

 كالحمد هلل رب العالميف
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Abstract 

The role of the country in preserving funds 

 

This study focuses on an important economic concern: the role of a given country 

in preserving its funds both public and private, and the nature of that role. 

The study started with an introductory chapter that clarifies the different types of 

funds, and what lies under each of its different shapes. The chapter then explained the 

concept of investment ant its legitimacy as well as the restrains that should be 

considered during the investment process. 

 

Chapter 1 follows to explain the role of the country in preserving public funds. 

Firstly, it clarified the country's role in developing public funds by, for example, 

investing in Zakat funds and reclaiming the abandoned lands. The chapter, secondly, 

handled the role of the country in protecting public fund from inside or outside threats. 

In the chapter conclusion, the researcher shed the light on a major subject, which is the 

country's responsibility of providing the minimum level of a decent life for society 

members, also known as social security. 

 

Chapter 2 explained the role of the country in preserving private funds. Firstly, it 

stated the Islamic Sharia's judgment of the suitable environment for investment, also 

called investment incentives, and how the Sharia preceded the modern systems of 

knowing that. Then, the chapter demonstrated to what extent the country interferes in 

developing private funds, and how so. The chapter conclusion focused on the country's 

responsibility in preserving private funds by explaining its protective role in preventing 

crimes and assaults, as well as its responsibility in compensating those affected by these 

crimes and to what extent this responsibility holds  . 
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 ىدا اإل
 

 لي في طريؽ العمـإلى أمي كأبي العزيزيف مف كانا دائمان نبراسان 

 إلى زكجتي الغالية التي آزرتني كشدت عمى يدم إلتماـ ىذا العمؿ 

 في طريؽ العمـ كالعمماء  يسيرالذم آمؿ أف  إلى ابني الغالي

 الغراءاإلسبلمية في الجامعة  إلى مدرسٌي كأساتذتي الكراـ

 إلى كؿ مف ساعد كساىـ في إتماـ ىذه الرسالة

 إلى ىؤالء جميعان        

 

 أىدم ىذا الجيد المتكاضع
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 تقديرشكر و 

الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات، المكفؽ إلى كؿ خير، الذم لو الشكر كالحمد أكالن 
كآخران دائمان كأبدان، كالصبلة كالسبلـ عمى معمـ الناس الخير سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ، أما 

 بعد: 

 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ....]قال تعالي: 

انطبلقان مف ىذا اليدم القرآني  ،{92}النمل: [   ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴
فإني أحمد اهللى سبحانو كتعالى كأشكره عمى ما كفقني إليو مف سمكؾ درب العمـ، كأف يسر لي إتماـ 

 ىذا العمؿ بفضمو ككرمو كمنتو.
مَّـى: مف قكؿ النبي  كانطبلقان  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى فإنني أتقدـ  ، (1)«ٌَد َّشْىُشُ خٌٍَّوَ َِْٓ ٌَد َّشْىُشُ خٌنَّدطَ»صى

 بالشكر الجزيؿ كالتقدير الخالص إلى مشرفي الفاضؿ كأستاذم الكريـ فضيمة الدكتكر: 
 الصميبيعبد الجابر خالد 

تقديران لجيكده بأف قبؿ اإلشراؼ عمى رسالتي، كأفادني بتكجيياتو إفادةن كبيرةن، كصكب رسالتي 
 هأف يزيده مف عممو، كأف يبارؾ لو في عمر بآرائو القيمة حتى خرجت بيذه الصكرة، كاهللى أسأؿ 

 كأىمو.
كما كأتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى عضكم لجنة المناقشة المذيف تفضبل بقبكؿ مناقشة ىذه 

 خرج الرسالة عمى أحسف صكرة، كىما:الرسالة، كأبديا النصائح كالتكجييات القيمة لت
 ياسر فكجك فضيمة الدكتكر/
 محمد عمكش فضيمة الدكتكر/

كأتقدـ بالشكر الجزيؿ لكؿ أعضاء الييئة التدريسية الكراـ، الذيف كاف ليـ دكر ميـ في 
 –مشرفة الدراسات العميا  –حفظيا اهلل  منال العشيمسيرتي العممية، كما كأشكر فضيمة الدكتكرة: 

 عمى عطائيا المتكاصؿ.

 الباحث

 أنس موسى نوفل
                                                           

 .[1954رقـ الحديث  :4/339 الشكر،ما جاء في /البر كالصمة ]الترمذم: سنف الترمذم، (1)
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 :المقدمة
كأشيد أف ال إلو إال اهلل الحمد هلل رب العالميف حمدان طيبان مباركان فيو كما يحب ربنا كيرضى، 

عبده  ملسو هيلع هللا ىلص محمدان سيدنا كأشيد أف  ، لو الممؾ كلو الحمد كىك عمى كؿ شيء قدير،كحده ال شريؾ لو
 ، كصفيو مف خمقو كخميمو. كرسكلو

 كبعد:

خيران لمعباد، اهلل عز كجؿ تفضبلن منو كرحمة بعباده جعؿ ىذه الشريعة بكؿ تفاصيميا فإف 
كذلؾ مف خبلؿ مقاصد الشريعة المستقرة )الديف، كالنفس،  تجمب ليـ المصالح كتدفع عنيـ المفاسد،

 كالعقؿ، كالنسؿ، كالماؿ(.

عتبر حفظ الماؿ مف ىذه المقاصد التي أكالىا الشارع الحكيـ اىتمامان بالغان، فالماؿ قكاـ كي
حياة األفراد كالجماعات، كضركرم مف ضركريات الكجكد اإلنساني، كما كاف كذلؾ فإف الشريعة 

 تنظمو كتجمي مبادئو، كترسي القكاعد التي تحفظو مف جانبي الكجكد كالعدـ.

ة البالغة لمماؿ فقد حثنا الشارع الحكيـ عمى حفظو كعدـ االعتداء عميو، كنظران ليذه األىمي
 .(1)فقد نيى سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ عف إضاعة الماؿ 

ف كاف متكجيان لجميع المسمميف، إال أف المسؤكلية الكبرل فيو  كىذا األمر بحفظ الماؿ كا 
ق امتيا بيف الناس، فيي مكجكدة لحراسة الديف منكطة بالدكلة؛ ككف كظيفتيا حفظ مقاصد الشريعة كا 

، كمف أىـ السياسات الدنيكية التي ينبغي عمى الدكلة القياـ بيا الكظيفة (2)كسياسة الدنيا 
 االقتصادية، مف حماية الماؿ كتنميتو كاستثماره.

ىذه المسؤكلية الجسيمة تطرح عدة تساؤالت عف طبيعة ىذا الدكر الذم تقكـ بو الدكلة في 
يؿ الحفاظ عمى األمكاؿ العامة كالخاصة، كعف كيفية قياميا بيذا الكاجب الممقى عمى عاتقيا، سب

 كما ىي السبؿ التي تحقؽ بيا ىذا المقصد.

ىذا البحث لدراسة ىذه األمكر، كتسميط الضكء عمى األحكاـ الفقيية المتعمقة  جاءمف ىنا 
 بالمكضكع، تحت عنكاف:

                                                           

 .[2408رقـ الحديث  :3/120 ما ينيى عف إضاعة الماؿ،/المساقاة ]البخارم: صحيح البخارم، (1)
 .(15ص)األحكاـ السمطانية  ،الماكردم (2)
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 دور الدولة في حفظ األموال

 سائبل المكلى عز كجؿ التكفيؽ كالسداد.

 

 أىمية البحث:

الماؿ يمثؿ عصب الحياة بالنسبة لمناس أفرادان كجماعات، كمف ثـ فإف دراسة كيفية حماية  .1
 ىذا الماؿ كاستثماره يمثؿ أىمية كبيرة ينبغي التصدم ليا.

الطمأنينة لدل إبراز دكر الدكلة في تحقيؽ مقصد الشارع مف حفظ الماؿ، يبعث عمى  .2
 الناس بأف حقكقيـ المالية مصكنة في الشريعة اإلسبلمية.

يظير المكضكع العمؽ التشريعي الذم يتمتع بو التشريع اإلسبلمي، كيبيف أنو فقو حيكم  .3
 يعمؿ عمى تنظيـ حياة الناس بما يضمف ليـ العدالة.

 س.ىذا المكضكع يتعرض لمكثير مف القضايا الفقيية التي تمس كاقع النا .4

 مشكمة البحث:

ال شؾ أف الشريعة نظمت األمكر المالية تنظيمان دقيقان، كأرست القكاعد الكفيمة بحماية ىذا 
الماؿ كصيانتو مف جانبي الكجكد كالعدـ، كالماؿ أحد مقاصد الشريعة الخمسة، كتطبيؽ األحكاـ 

عف بعضيا التي تضمف حماية ىذا المقصد منكط بكلي األمر، خاصة أف الناس ال تستغني 
 البعض في تعامميا، كمف الطبيعي أف تحدث منازعات مالية تستكجب حميا.

كتكمف مشكمة البحث في أف حفظ الماؿ مف جيتي الكجكد كالعدـ يحتاج إلى جية عميا في 
 يدىا صبلحيات كاسعة، حتى تستطيع ضبط األمكر كضماف تنفيذىا.

ة مف يتعدل عمى األمكاؿ كالممتمكات، أك سكاء أكاف ذلؾ بتنمية الماؿ كاستثماره، أـ بمعاقب
بتعكيض المتضرريف ماليان، أك بفرض ضرائب معينة تيدؼ إلى ثبات اقتصاد الدكلة، كسكاءه أيضان 

 كاف الماؿ عامان أـ خاصان.أ

 فما ىي حدكد تدخبلت الدكلة في ىذا القضايا، كمتى ينبغي ليا التدخؿ مف عدمو؟ 
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 أسئمة البحث:

 سكؼ نحاكؿ اإلجابة عمى التساؤالت التالية: مف خبلؿ ىذا البحث

 كيؼ اىتـ اإلسبلـ بحفظ الماؿ العاـ كالخاص؟ .1
 ما ىكر دكر الدكلة في استثمار األمكاؿ كالممتمكات العامة؟ .2
 ما ىي حدكد تحمؿ الدكلة لؤلمكاؿ بسبب ضرر ناشئ مف طرفيا؟ .3
لحركب أك ما مدل مسؤكلية الدكلة عف تعكيض المتضرريف في حالة الككارث أك ا .4

 النزاعات الداخمية؟
 ىؿ الدكلة عمييا مسؤكلية تجاه االستثمارات الخاصة؟ كما حدكد تدخميا فيو؟ .5
 ىؿ يجب عمى الدكلة ضماف حد أدنى مف المستكل المالي لؤلفراد؟ .6

 

 فرضيات البحث:

 يمكف بناء البحث عمى الفرضيات التالية:

 كالخاصة مف جانبي الكجكد كالعدـ.الشريعة اإلسبلمية حافظت عمى األمكاؿ العامة  .1
 الدكلة مسؤكلة عف تنمية كاستثمار األمكاؿ العامة. .2
 عمى الدكلة مسؤكلية ال يمكف تجاىميا تجاه تعكيض المتضرريف ماليان. .3
 ال يمكف تحميؿ الدكلة أعباء مالية جراء تقصير الناس في حفاظيـ عمى أمكاليـ. .4
 ت الخاصة كضبطيا.الدكلة ليا دكر كاضح في تشجيع االستثمارا .5
عمى الدكلة تكفير حد أدنى مف المستكل المالي لؤلفراد، يتناسب مع مستكل اقتصادىا  .6

 كازدىاره.
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 ىدف البحث:

 ييدف البحث الي تحقيق األمور التالية:

 .تجمية دكر الدكلة في تحقيؽ مقصد الشريعة مف حفظ الماؿ 
  كالخاصة، كتنمية اقتصاديات الدكلة.إبراز دكر الدكلة في تشجيع االستثمارات العامة 
 .بياف متى تتحمؿ الدكلة عبء تعكيض األضرار المالية لؤلفراد كالمؤسسات 
  المساىمة في ترؾ عمؿ عممي يساىـ بشكؿ ما في خدمة الفقو اإلسبلمي في مجاؿ

 االقتصاد.
 

 منيج البحث:

كذلؾ مف  كاالستنباط، سأتبع في بحثي ىذا المنيج التحميمي المقارف القائـ عمى االستقراء
خبلؿ الرجكع الى المصادر المعرفية كالحصكؿ عمى المعمكمات، كالكقكؼ عمى أقكاؿ الفقياء 
كأدلتيـ، كمف ثـ تحميؿ ىذه المعمكمات كاألقكاؿ، كالكقكؼ عمى مأخذىا، كمف ثـ الكصكؿ إلى الرأم 

 الراجح.

 كقد التزمت فيو بعدة أمكر، كىي عمى النحك التالي: 

 كعدـ إغفاليا. االستعانة بالمصادر الحديثة معإلى المصادر األصمية،  الرجكع 
  كذلؾ  المعيكد في البحث العممي، المنيج تكثيؽ المراجع كفؽإسناد كؿ قكؿ إلى قائمو، مع

بذكر ما اشتير بو المؤلؼ، ثـ ذكر الكتاب مع رقـ الجزء كالصفحة التي ذكرت فييا 
 المعمكمة.

 ان، مع ذكر أدلة كؿ فريؽ، ثـ مناقشة ىذه األدلة مناقشة بحث المسائؿ بحثان مقارن
 مكضكعية، ثـ الترجيح مقركنان باألسباب.

 .عزك اآليات القرآنية إلى سكرىا في المصحؼ الشريؼ مع ذكر رقـ اآلية 
  تخريج األحاديث تخريجان مكجزان، بعزكىا إلى مظانيا، كالحكـ عمييا إف لـ تكجد في

 الصحيحيف.
  لآليات، كاألحاديث، كالمراجع، مع ترتيب المراجع ترتيبان أبجديان.عمؿ فيارس  
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 ىيكمية البحث:

 يتألؼ البحث مف المقدمة السابقة، كفصؿ تمييدم، كفصميف، كخاتمة، كذلؾ عمى النحك التالي:
 الفصل التمييدي: 

 حقيقة األموال وضوابط استثمارىا، وفيو مبحثان:

  األمكاؿ كالفرؽ بينيا.المبحث األكؿ: ماىية كأنكاع 
 .المبحث الثاني: ضكابط استثمار األمكاؿ العامة كالخاصة 

 الفصل األول:

 دور الدولة في حفظ األموال العامة، وفيو ثالثة مباحث:

 .المبحث األكؿ: دكر الدكلة في تنمية كاستثمار الماؿ العاـ 
 .المبحث الثاني: دكر الدكلة في حماية الماؿ العاـ 
 ث: أثر االستثمار األمثؿ لمماؿ العاـ عمى مستكل الرفاىية في المجتمع. المبحث الثال 

 الفصل الثاني:

 دور الدولة في حفظ األموال الخاصة، وفيو ثالثة مباحث: 

 .المبحث األكؿ: مسؤكلية الدكلة في تكفير المناخ المناسب لبلستثمار الخاص 
  الخاص.المبحث الثاني: مدل تدخؿ الدكلة في تنمية الماؿ 
  .المبحث الثالث: رعاية الدكلة كدكرىا في حماية الماؿ الخاص 
 الخاتمة:

 كتشتمؿ عمى أىـ النتائج كالتكصيات.
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 الدراسات السابقة:

قضية األمكاؿ مف القضايا التي شغمت باؿ الكثير مف الباحثيف قديمان كحديثان، لذلؾ كثر 
عبيد مف أقدـ المؤلفات في ىذا المكضكع، الحديث عنيا في جكانب شتى، فكتاب األمكاؿ ألبي 

 كىك يعتبر مرجعان لكؿ مف يريد الكتابة في قضايا األمكاؿ، ككذلؾ كتاب األمكاؿ البف زنجكيو.

ككذلؾ الحاؿ في األبحاث المعاصرة، إال أنني بعد البحث لـ أجد مؤلفان أك بحثان مستقبلن 
نب التطبيقي ليذا الحفظ كبياف مسؤكلية ىذا الدكلة في حفظ الماؿ(، بحيث يبيف الجادكر يتناكؿ )
 الحفظ.

 غير أف ىناؾ بعض األبحاث المتعقمة بجزئيات في المكضكع، فمف ذلؾ: 

مقاصد الشريعة في حفظ الماؿ كتنميتو، كىك رسالة عممية لمباحث محمد بف سعد المقرف،  .1
ـ، 2000ية عاـ قدمت لنيؿ درجة الدكتكراة مف جامعة أـ القرل بالمممكة العربية السعكد

كقد ركز الباحث في دراستو عمى استعراض القضايا المالية في جميع األبكاب الفقيية، 
 كمف ثـ بياف مقصد الشارع مف األحكاـ المختمفة المتعمقة بيا.

إال أف البحث لـ يتطرؽ إلى جانب حماية الماؿ، ككذلؾ خبل مف دكر الدكلة في حفظ ىذا الماؿ، 
 مكضكع البحث.فيك بعيد قميبلن عف 

مدل مسؤكلية الدكلة عف تعكيض ضحايا الجريمة، كىك بحث لمدكتكر عبد الرحمف خمفي،  .2
ـ، مف جامعة 2011كىك بحث مقدـ لمجمة الشريعة كالقانكف العدد السابع كاألربعكف 

اإلمارات العربية المتحدة، كقد بيف الباحث األساس القانكني كالتشريعي لتعكيض ضحايا 
أف البحث اقتصر عمى تعكيض ضحايا الجريمة، كلـ يتطرؽ لممتضرريف مف  الجريمة، إال

 الحركب كالككارث كأخطاء الدكلة، كما ىك دكر الدكلة في ذلؾ.
استغبلؿ الكظيفة في االعتداء عمى الماؿ العاـ، كىك رسالة عممية لمباحث أيمف فاركؽ  .3

، غير أف ىذا البحث زعرب، قدمت لنيؿ درجة الماجستير مف الجامعة اإلسبلمية بغزة
 تناكؿ جانب اعتداء المكظفيف عمى الماؿ العاـ، كاقتصر عمى ذلؾ دكف الجكانب األخرل.

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 الفصل التمييدي
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 مقدمة
خمؽ اهلل آدـ عميو السبلـ كجعمو خميفتو في األرض، كخمؽ مف نسمو ذريتو كاستخمفيـ مف 

، {20آيت  }البقزة: [ ...... ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]بعده، قاؿ تعالى: 
كلقد كـر اهلل اإلنساف كسخر لو ما في السماكات كاألرض رحمة منو، لكي يؤدم رسالتو، قاؿ 

 [   حج يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ]تعالى: 

 ڄ ڄ ڄ]. كعبادة اهلل تعالى ىي رسالة اإلنساف في ىذه الحياة، قاؿ تعالى: {92}الجاثيت:

، كلكي يؤدم اإلنساف العبادة عمى أكمؿ كجو فبل بد أف {16}الذارياث: [   ڃ ڃ ڃ ڃ
عممو اهلل يقكـ بكظائؼ بدنو كيعطيو حاجاتو، كذلؾ بتكفير المطعـ كالممبس كالمسكف، كلذلؾ فقد 

 الزراعة كالحدادة كالخياطة كالبناء كنحكىا، مما تصمح بو حياتو.

كال شؾ أف اإلنساف األكؿ إنما كاف ينتفع باألشياء انتفاعان تدعك إليو الحاجة، كلـ يكف ىناؾ 
داعو إلى الحيازة كاالختصاص، ثـ لما حدث التزاحـ عمى األشياء بسبب التكاثر كتعارض الرغبات 

االدخار كالحيازة، كمف ىنا نعمـ أف الممكية في البداية كانت تقكـ عمى إباحة األشياء  نشأت غريزة
ثـ تطكرت ىذه اإلباحة بمركر الزماف إلى االستئثار، كبيذا نرل أف لمممكية حالتيف: أكالىما االنتفاع 

االختصاص باألشياء التي سخرىا اهلل تعالى لئلنساف، كثانيتيما االختصاص كاالستئثار، كقد كجد 
 باألشياء نتيجة غريزة فطرية في اإلنساف ىي حب االستئثار كالحيازة.

كلقد بدأت ىذه الممكية ضيقة ال تكاد تعدك الطعاـ كالمباس كآلة الدفاع، ثـ اتسع مجاليا  
بمركر الزمف إلى أف شممت ظاىر األرض كباطنيا، بؿ تعدت ذلؾ حتى شممت األمكر االعتبارية 

 ة األدبية كحقكؽ التأليؼ كنحكىا.مما يعرؼ بالممكي

كقد تعمقت ىذه الممكية أكؿ ما تعمقت بالفرد، إذ ىك الذم ابتدأ الحيازة في سبيؿ سد حاجتو 
مف طعاـ كشراب كنحكه، ثـ بعد ذلؾ تعمقت ىذه الممكية بالجماعة فكجدت الممكية الجماعية 

اكف كالتناصر، كبذلؾ ظيرت كتميزت، كذلؾ حيف كجدت القبيمة كأصبحت تتميز بالترابط كالتع
ممكية القبيمة لؤلرض التي تقؿ أفرادىا، كممكيتيا لؤلنعاـ التي ترعى فييا، بجانب ممكية أفرادىا لما 

 ىك مف خصائص كؿ شخص مف طعاـ كممبس كمسكف كسبلح كنحك ذلؾ.

ف ثـ لما أقاـ الناس في الحضر كككنكا نظامان يجمعيـ في الحاضرة يعتمد ما اتفقكا عميو م
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عناصر الترابط كالعقيدة كاألرض كالمغة، كصارت ليـ دكلة شممت القبائؿ المتعددة، عندئذو تعددت 
صبلحياتيا، ككثرت مسؤكلياتيا، كأصبح ليا رئيس ككزراء ذكك اختصاصات متنكعة، ليقكمكا 
 بشؤكف الناس كرعايتيـ، فكاف ال بد مف كجكد مالؾ اعتبارم ألمكاؿ الدكلة، كىك المعركؼ ببيت
الماؿ، ليغطي كؿ حاجات الدكلة كنفقاتيا، كما أصبح مف الضركرم لمدكلة أف تحفظ ىذا الماؿ 
لمقياـ بمصالح الرعية، كال شؾ أف الماؿ ماؿ اهلل كاإلنساف مستخمؼ في استخدامو، كالتصرؼ فيو 

نفاقان، قاؿ تعالى:   ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ]ينبغي أف يككف كفؽ الضكابط الشرعية اكتسابان كا 

 .{4}الحديد: [   ڻ

كالماؿ أكثر ما يتداكلو الناس كيحرصكف عميو مف مقكمات ىذه الحياة كمككناتيا، كليس في 
ىذا غضاضة، فميس اإلسبلـ كما يظف البعض دينا معرضان عف الدنيا، يدعك إلى الفقر كعدـ 

قكاـ االكتراث لؤلمكاؿ كتنميتيا، بؿ الماؿ في الشريعة اإلسبلمية ضركرم مف ضركرياتيا، بو 
راقة ماء كجيو، فالماؿ كما ىك  معايش الناس كمصالحيـ، كبو يرتفع الفرد المسمـ عف المذلة كا 

 معمكـ عصب الحياة.

كالناظر في كبلـ الفقياء يجد أف لفظة الماؿ كثيرة التداكؿ فيما بينيـ، فتجدىـ يتكممكف عف 
ىا، كالشريعة اإلسبلمية قد بينت المعامبلت المالية، كالعقكبات المالية، كالتصرفات المالية، كنحك 

، ما يصح منيا كما يبطؿ، فبل غرك أف تجد  أحكاـ العقكد كالمعامبلت، ما يحؿ منيا كما يحـر
عمماء الفقو يتناكلكف كؿ ما يتصؿ بالماؿ بالبحث كالتدقيؽ كالنظر الكاشؼ عف األحكاـ التي 

 يصدركنيا لمناس، ليطبقكىا في تعامبلتيـ كتصرفاتيـ.

ثبات  األحكاـ أك نفييا حكـ عمييا بذلؾ، كىك يستدعي حتمان سبؽ تصكرىا عمبلن بما ىك كا 
مقرر مف أف الحكـ عمى الشيء فرعه عف تصكره، كالطريؽ إلى التصكر الصحيح لمحكـ المتعمؽ 
بالماؿ يمر بتعريفو فكاف ال بد مف تعريؼ الماؿ كضبط حقيقتو، كبياف أنكاعو، لنككف عمى بينة مف 

  لؾ.أمره بعد ذ

فمف ىنا بيف الفقياء حقيقة الماؿ، كاتجاىاتيـ في تحديد عنصر المالية، الذم بكجكده تتحقؽ 
 المالية كتنعدـ بعدمو.

كفي الكقت الحالي مع تطكر الحياة، كتطكر النظـ القانكنية أيضان، أخذ مفيكـ الماؿ في 
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ان أساسيان القتصاد الدكؿ، االتساع شيئان فشيئان، كأصبح استثمار األمكاؿ العامة كالخاصة مقكم
كتعددت طرؽ ىذا االستثمار كتنكعت، كأصبح السكؽ االقتصادم سكقان ضخمان، يحمؿ في ثناياه 
الكثير مف المعامبلت التي يشكؿ أمرىا كيشتبو في حميا، كتفتقر إلى البحث الشرعي الكاشؼ عف 

 حكميا.

كأقسامو، كعف استثماره كما لذلؾ اتجو الفقياء المعاصركف إلى الحديث عف حقيقة الماؿ 
 يتخمؿ ذلؾ مف مسائؿ، مسايريف في ذلؾ متطمبات العصر كتحدياتو.
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 المبحث األول: ماىية األموال وأنواعيا والفرق بينيا
سكؼ يتحدث الباحث ىنا عف تعريؼ الماؿ لغة كاصطبلحان، كبياف اتجاىات الفقياء في 

األمكاؿ، كالفركقات بينيا، كذلؾ مف خبلؿ المطمبيف تحديد عنصر المالية، ثـ الحديث عف أنكاع 
 التالييف:

 المطمب األول: ماىية األموال

 المال لغًة:

، كيطمؽ في األصؿ عمى ما تممكو اإلنساف مف الذىب كالفضة،  ؿى الماؿ معركؼ، كأصمو مىكى
 .(1) ثـ أطمؽ بعد ذلؾ عمى كؿ ما يتممكو اإلنساف، كىك يذكر كيؤنث، كجمعو أمكاؿ

 المال اصطالحًا:

رغـ أف الشريعة لـ تعط الماؿ حقيقة شرعية بحيث تقدـ عمى المغكية في االستعماؿ، بؿ أتى 
ذكر الماؿ في الشريعة عمى معيكد العرب كاستخداميـ لمكممة، إال أف الفقياء اختمفكا في تحديد 

مسمكيف: مسمؾ المعنى االصطبلحي لمماؿ كذلؾ الختبلفيـ في عنصر المالية، كسمككا في ذلؾ 
 الحنفية كمسمؾ الجميكر عمى اختبلؼ في الصياغة عندىـ، فمنعرض لتعريفيـ ثـ نتكمـ بناء عميو.

 تعريف الحنفية:

 صفة باعتبار كلكف بو، مصالحنا إلقامة مخمكؽ ىك لما اسـ عرفو السرخسي بقكلو: ]الماؿ
 لمصالح خمؽ اآلدمي لغير اسـ ]الماؿ. كقريب منو ما ذكره ابف نجيـ، فقاؿ: (2)كاإلحراز[  التمكؿ
 .(3)االختيار[  كجو عمى فيو كالتصرؼ إحرازه كأمكف اآلدمي

، (4)كأشير تعاريفو عند الحنفية أنو: ]ما يميؿ إليو الطبع كيمكف ادخاره لكقت الحاجة[ 

                                                           

تاج  ،(، الزبيدم11/635جلساف العرب) ،(، ابف منظكر15/284جتيذيب المغة) ،( األزىرم1)
 مادة مكؿ.، (30/428جالعركس)

 (.11/79جالمبسكط) ،( السرخسي2)
 (.5/277جالبحر الرائؽ) ،( ابف نجيـ3)
 (.4/501جرد المحتار عمى الدر المختار) ،(، ابف عابديف5/277جالبحر الرائؽ) ،( ابف نجيـ4)
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 .(1)كقريب منو: ]ما يميؿ إليو الطبع كيجرم فيو البذؿ كالمنع[ 

 : (2)فات بعدة اعتراضات لكف ايعترض عمى ىذه التعري

 .أنيا غير جامعة، فقد تعاؼ النفس شيئان كىك لو قيمة كيعتبر ماالن مثؿ السمكـ كاألدكية 
 .ككذلؾ فإف طباع الناس كميكليـ تختمؼ، فبل يصمح ىذا ضابطان لتحديد الماؿ 
 .كاعترض أيضان بأف بعض المباحات قبؿ إحرازىا عدىا الحنفية ماالن في ذاتيا 

 غير ذلؾ عمى ىذه التعريفات. كاعترض ب

كىذه االعتراضات في نظرم ليست في محميا، فإنيـ عندما يحدكنو بما يميؿ إليو الطبع، 
فإنيـ يقصدكف األغمب األعـ، فتجدىـ يقكلكف إف المالية تثبت بتمكؿ الناس كميـ أك بعضيـ، 

ميؿ الطبع إلى تممكو  كأيضان يظير مف سياؽ إيراد الحنفية لمتعريؼ أف المراد بميؿ الطبع ىك
رادة حيازتو، فبل تجد شيئان مما ذكركه إال كتميؿ إلى تممكو نفكس معظـ الناس.  كاالنتفاع بو، كا 

كعمى كؿٍّ كبعيدان عف التدقيؽ المنطقي في أم التعريفات أضبط، فإف ىذه التعاريؼ كميا 
ف اختمفت تعبيراتيا، كبيا يظير أف مالية الشيء عند الحنف  :(3) ية تثبت بتحقؽ أمريفمتقاربة كا 

  إمكاف إحرازه كادخاره، فميس مف الماؿ ما ال يمكف حيازتو، مثؿ ضكء القمر، كاألمكر
 المعنكية كالذكاء، كىك ما عبر عنو الشيخ الزرقا بالعينية.

  أك ما ، إمكاف االنتفاع بو، فيخرج بيذا ما ال ينتفع بو أصبلن، كمحـ الميتة كالطعاـ المسمـك
 بو كحده كحبة قمح، كىك ما عبر عنو الشيخ الزرقا بالعرؼ.ال ينتفع 

كعمى ىذا ال تعتبر المنافع ماالن عند الحنفية، ككذلؾ الحقكؽ المحضة مثؿ حؽ األخذ 
 .(5)، كالماؿ يثبت بتمكؿ الناس كميـ أك بعضيـ (4)بالشفعة كحؽ المركر، فيي ليست ماالن عندىـ 

                                                           

 .(413ص)الدر المختار  ،الحصكفي (1)
المدخؿ إلى نظرية االلتزاـ العامة  الزرقا،، (51ص)الممكية كنظرية العقد في الشريعة اإلسبلمية  أبك زىرة، (2)
 .(124ص )
المدخؿ إلى نظرية  الزرقا،، (28ص)أحكاـ المعامبلت الشرعية  الخفيؼ،(، 5/277جالبحر الرائؽ) ابف نجيـ،( 3)

 .(330ص)المدخؿ في الفقو اإلسبلمي  شمبي،، (126ص )االلتزاـ العامة 
 .(126ص )المدخؿ إلى نظرية االلتزاـ العامة  الزرقا،( 4)
 (.5/51جرد المحتار عمى الدر المختار) ابف عابديف،(، 11/79جالمبسكط) السرخسي،( 5)
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 تعريف الجميور:

عند الجميكر، كيختمؼ مسمكيـ في مالية األشياء عف مسمؾ الحنفية، عنصر المالية كاحد 
 مع اختبلؼ في صياغتيـ لمتعريؼ.

 تعريؼ المالكية:

 .(1)عرفو بعضيـ بأنو: ]ىك كؿ ما يممؾ شرعان كلك قؿ[ 

 .(2)كجيو[  مف أخذه إذا غيره ما يقع عميو الممؾ كيستبد بو المالؾ عف]كعرفو الشاطبي بػأنو: 

 الشافعية:تعريؼ 

 إذا كتككف بيا يباع قيمة لو ما عمى إال ماؿ اسـ يقع عرفو اإلماـ الشافعي فقاؿ: ]كال
ف قيمتيا أدل مستيمكيا استيمكيا  ذلؾ أشبو كما الفمس مثؿ أمكاليـ مف الناس يطرحو ال كما قمت كا 

 .(3)ال يطرحكنو[  الذم

 .(4)كعرفو الزركشي فقاؿ: ]ما كاف منتفعان بو[، أم مستعدان ألف ينتفع بو 

 تعريؼ الحنابمة:

، كعرفو البيكتي بأنو: ]ما يباح (5)عرفو ابف قدامة بأنو: ]ما فيو منفعة مباحة لغير ضركرة[ 
 .(6)نفعو مطمقان أم في كؿ األحكاؿ، أك يباح اقتناؤه ببل حاجة[ 

ية الشيء تثبت بتحقؽ أمريف الجميكر كىي متقاربة المعنى، أف مالكيظير مف تعريفات 

                                                           

 (.4/742جبمغة السالؾ ألقرب المسالؾ) الصاكم،(، 2/415جحاشية عمى كفاية الطالب الرباني) العدكم،( 1)
 (.2/32جالمكافقات) الشاطبي،( 2)
 (.5/171جاألـ) الشافعي، ( 3)
 (.3/222جالمنثكر في القكاعد) الزركشي،( 4)
 (.4/9جالمبدع شرح المقنع) مفمح،( ابف 5)
 (.2/7جشرح منتيى اإلرادات) البيكتي،( 6)
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 :(1)اثنيف

  أف يككف لو قيمة مادية، كىذا أكسع نطاقان مف قيد العينية عند الحنفية؛ ألف المنافع تدخؿ
 في ىذا القيد، إذ ليا قيمة مادية بيف الناس.

  الشريعة االنتفاع بو كالخمر أف يباح االنتفاع بو شرعان، فما ال ينتفع بو أصبلن، أك حرمت
 كالميتة كغير ذلؾ، كؿ ىذا ال يعد ماالن عند الجميكر.

 المطمب الثاني: أنواع األموال:

الماؿ مثؿ غيره مف المعػاني ينقسػـ إلػى عػدة أنػكاع باعتبػارات مختمفػة، فينقسػـ مػف حيػث حػؿ 
، كمف حيث إمكانية نقمو ينقسـ  إلى ماؿ منقكؿ كغير منقكؿ، االنتفاع بو إلى ماؿ متقكـ كغير متقـك

 .(2) كينقسـ مف حيث تفاكت أفراده إلى ماؿ مثمي كغير مثمي كغير ذلؾ مف التقسيمات

كالماؿ ينقسـ بحسب صاحبو إلى ماؿ عاـ كماؿ خاص كبيػت المػاؿ، كمػف الفقيػاء مػف جعػؿ 
 القسمة مزدكجة )ماؿ عاـ كماؿ خاص(، فجعؿ بيت الماؿ ضمف الماؿ العاـ.

 يعنينا في بحثنا ىك االعتبار األخير، كىك الذم سيتناكلو الباحث بالدراسة.كالذم 
 

 المال الخاص: 

عرؼ الشيخ الزرقا األمكاؿ الخاصة بقكلو: ]ىي ما دخمت في الممؾ الفردم فكانت محجكرة 
.أم ما  (3)عف الكافة، أم أنيا ليست مشاعة بيف عمكـ الناس كال مباحة ليـ ال رقبة كال منفعة[ 

 .(4)كاف صاحبو خاصان فردان أك مجمكعة مف الناس شركةن، ليـ حؽ االستئثار بو كالتصرؼ فيو 

 مشروعية المال الخاص

إف حب الناس لمتممؾ أمر فطرم جبمت عميو النفكس، كالماؿ كما أسمفنا ماؿ اهلل ألنو خالقو 
                                                           

 .(126ص)المدخؿ إلى نظرية االلتزاـ  الزرقا،( 1)
 .(333ص)المدخؿ في الفقو اإلسبلمي  شمبي، (2)
 .(233ص )المدخؿ إلى نظرية االلتزاـ  الزرقا،( 3)
تحكيؿ الممكية العامة إلى خاصة  الخطيب،(، 19/5جالمكسكعة الفقيية ) ،( كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية4)
 .(167ص)الممكية كدركىا في االقتصاد  البعمي،، (102ص )
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ىذا الماؿ يكتسبو بعممو، كاهلل  كرازقو، إال أف اهلل سبحانو برحمتو، جعؿ لئلنساف حقان خاصا في
جعمو مستخمفان فيو، لذلؾ جاءت الشريعة بمشركعية التممؾ الفردم لؤلمكاؿ بما يتكافؽ مع فطرة 

 الناس، لكف في حدكد معينة، حفظان لمحؽ العاـ كضمانان لمعدالة االجتماعية.

 كيدؿ عمى ىذه المشركعية نصكص مف الكتاب كالسنة: 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ]  ىفمف القرآف قكلو تعال

 {92[ }النساء:   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

: جاءت كممة أمكاؿ مضافة إلى ضمير الجمع، كاإلضافة ىنا تقتضي االختصاص كجو الداللة
 . (1)كالممؾ، فأثبت اهلل ممكا خاصان لئلنساف في الماؿ 

 ككذلؾ كؿ آية جاءت بإضافة الماؿ إلى اإلنساف.

 عَلَى الْوُسْلِنِ كُلُّ الْوُسْلِنَ، أَخَاهُ يَحْقِرَ أَىْ الشَّرِّ هِيَ اهْرِئٍ بِحَسْبِ»كمف األحاديث قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: 

 .(2) «وَعِرْضُهُ وَهَالُهُ، دَهُهُ، حَرَامٌ، الْوُسْلِنِ

  . (3): أضاؼ النبي صمى اهلل عميو كسمـ الماؿ إلى المسمـ كاإلضافة تقتضي الممؾ كجو الداللة

 المال العام:

تعرض الفقياء القدامى لمماؿ العاـ، فقد تحدثكا عف بيت الماؿ كالكقؼ، كعف الماؿ الذم 
 ليس لو مالؾ، كفرعكا فركعان فقيية عمى ىذا كسرقة بيت الماؿ كسرقة ماؿ الكقؼ كغيرىا.

أنو كمصطمح إنما تبمكر في العصر الحديث، كخاصة عند رجاالت القانكف، كعند غير 
 فقياء ىذا العصر، كقد عرفكه بتعريفات مختمفة.

فقد عرؼ الشيخ مصطفى الزرقا األمكاؿ العامة فقاؿ: ]ىي ما ليست داخمة في الممؾ 

                                                           

 (.3/1656جزىرة التفاسير) أبك زىرة،( 1)
 .[2564 الحديث  : رقـ4/1986 ،تحريـ ظمـ المسمـ/البر كالصمة كاآلداب ]مسمـ: صحيح مسمـ،( 2)
 .(168ص)الممكية كدركىا في االقتصاد  البعمي،(، 14/241القارم: مرقاة المفاتيح) (3)
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   .(1)الفردم، فيي لمصمحة العمـك كمنافعيـ[ 

كيعرفو الشيخ عمي الخفيؼ بأنو: ] ما ال يجكز تمميكو كال تممكو كىك ما خصص لممنافع 
العامة: كالطرؽ العامة كالقبلع كالحصكف كالمرافئ كالقناطر كالجسكر كاألنيار العظيمة المعدة 

 .(2)لبلنتفاع العاـ[

كعرفو الدكتكر حسيف شحاتة بأنو: ] ما تككف ممكيتو لمناس جميعان أك لمجمكعة منيـ، كيككف 
 .( 3)حؽ االنتفاع منو ليـ دكف أف يختص بو أك يستغمو أحد لنفسو[ 

كالحقيقة أف الماؿ الذم ليس داخبلن في الممؾ الفردم عمى قسميف: ما يدخؿ في ممكية بيت 
فإذا أخذنا بتعريؼ الشيخ الزرقا كمف كافقو لمماؿ العاـ، فإف بيت  الماؿ، كما كانت ممكيتو عامة،

ال كاف قسيمو.  الماؿ داخؿ في الماؿ العاـ، كا 

كيرل الباحث أف ممكية بيت الماؿ مختمفة عف ممكية الماؿ العاـ، ألف بيت الماؿ جية 
، بؿ يشترؾ في ممكو اعتبارية مستقمة، ليا حؽ التممؾ كالتصرؼ، أما الماؿ العاـ فبل تممكو الدكلة

نما دكر الدكلة ىك إدارتيا كالحفاظ عمييا، فيما ماالف مختمفاف.  الناس جميعان، كا 

 كعميو فالذم يظير أف األمكاؿ ثبلثة أقساـ: أمكاؿ عامة، كأمكاؿ خاصة، كأمكاؿ بيت الماؿ. 
 صور المال العام:

دكلة )بيت الماؿ( عمى إف األمكاؿ التي لـ تدخؿ في الممؾ الفردم كال ىي مف ممكية ال
قسميف، فإما أف تحتمؿ إمكانية دخكليا في الممؾ الفردم، لكف لـ يقع عمييا التممؾ، مثؿ حطب 

 األشجار، كصيد الحيكاف البرم، كاألرض المكات كغير ذلؾ.

ما أال تحتمؿ إمكانية دخكليا في الممؾ الفردم، إما لككف طبيعتيا تمنع ذلؾ مثؿ األنيار  كا 
بحار كما شابييا، أك لككنيا مخصصة لممنفعة العامة لممجتمع كمو فمنع الشرع مف الكبيرة كال

تممكيا، مثؿ الطرؽ العامة كالمياه الجكفية كالجسكر كالمراع كنحكىا، ككبل القسميف داخؿ في 

                                                           

 .(233ص)المدخؿ إلى نظرية االلتزاـ  الزرقا،( 1)
 .(9ص)المعامبلت الشرعية المالية  ،بؾكقريبا منو ما قالو أحمد ، 44أحكاـ المعامبلت الشرعية ص الخفيؼ، (2)
 .(19ص)حرمة الماؿ العاـ في الشريعة اإلسبلمية  شحاتة، (3)
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 .(1)األمكاؿ العامة

 كعميو فصكر الماؿ العاـ كثيرة منيا:

 كبيرة كالمكانئ كالقناطر كنحك ذلؾ، فيذه ال : كالطرؽ كالجسكر كاألنيار الالمرافق العامة
كما كاف  ، يقكؿ ابف قدامة: ](2)شؾ في ككنيا ضمف األمكاؿ العامة ال يحؽ ألحد تممكيا 

مف الشكارع كالطرقات كالرحاب بيف العمراف، فميس ألحد إحياؤه، سكاء كاف كاسعا أك 
فيو المسممكف،  ضيقا، كسكاء ضيؽ عمى الناس بذلؾ أك لـ يضيؽ؛ ألف ذلؾ يشترؾ

 .(3)[ كتتعمؽ بو مصمحتيـ، فأشبو مساجدىـ
  :كىك ما يسمى باالصطبلح الفقيي بالحمى، كىك نقؿ األراضي المخصصة لممنفعة العامة

األرض مف اإلباحة إلى الممكية العامة، كتخصص ىذه األرض لما فيو مصمحة عامة 
لرياضية، أك مرعى إلبؿ لممسمميف، كميداف تدريب عسكرم، كمثؿ المبلعب كالساحات ا

 الصدقة أك لخيؿ الجياد كما شابو ذلؾ.

الَ »ؤََّْ خٌصَّؼْرَ زَْٓ ـَؽَّدَِصَ، لَديَ: بَِّْ سَعٌُيَ خٌٍَّوِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ لَديَ: فعف ابف عباس رضي اهلل عنو قاؿ: 

 «لَََّ خٌغَّشَفَ ًَخٌشَّزَزَشَ»، ًَؤََّْ ػَُّشَ «خٌنَّسَِِّ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ لَََّ خٌنَّمِْغَ ؤََّْ»ًَلَديَ: زٍََغَنَد « لََِّ بٌَِّد ٌٍَِّوِ ًٌَِشَعٌٌُِوِ
(4). 

: أنو ليس ألحد أف يحمى إال عمى مثؿ ما حمى رسكؿ كمعنى قكلو ال حمى إال هلل كلرسكلو
اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كىك مف قاـ مقامو، بحيث تحمى لمصالح المسمميف، كليس المقصكد 

، ألنو قد حمى عمر رضي اهلل عنو (5)قصر الحمى عمى شخص النبي صمى اهلل عميك كسمـ 
مىٍيًو ًفي سىًبيًؿ المَّوً  كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه لىٍكالى المىاؿي كقاؿ: ] ـٍ ، الًَّذم أىٍحًمؿي عى ـٍ ًمٍف ًببلىًدًى مىٍيًي مىٍيتي عى مىا حى

                                                           

 .(234ص )المدخؿ إلى نظرية االلتزاـ  الزرقا،(، 4/43جاألـ)الشافعي، ( 1)
 قدامة،ابف (، 7/508جالحاكم) الماكردم،(، 8/76جمنح الجميؿ) عميش،(، 6/39جتبييف الحقائؽ) الزيمعي،( 2)

 (.5/426جالمغني)
 (.5/426جالمغني) ابف قدامة،( 3)
 .[2370حديثال : رقـ3/113ال حمى إال هلل كلرسكلو، /المساقاة ]البخارم: صحيح البخارم،( 4)
 (.2/120جسبؿ السبلـ) الصنعاني،(، 4/321جشرح مسند الشافعي) الرافعي، (5)
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 .(1)[ ًشٍبرنا
 كىك إخراج ممؾ العيف مف ممؾ صاحبيا إلى سبيؿ اهلل، كقد كقؼ النبي الوقف هلل  تعالى :

المسمميف، صمى اهلل عميو كسمـ أراضي بني النضير كفدؾ كغايرىا، كجعميا لمصمحة 
 ككذلؾ فعؿ عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو .

 

 مشروعية المال العام: 

 الماؿ العاـ بالمعنى الذم بيناه، مشركع بأدلة مف الكتاب كالسنة كاألثر: 

 . {4}الحشز: [ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ]فمف الكتاب قكلو تعالى: 

عمى عدـ تكزيع سكاد العراؽ، : أف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو استدؿ بيذه اآلية كجو الداللة
 ألنيا تعمقت بيا مصمحة المسمميف

(2)
. 

 . (3) " الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ " كأما مف السنة فقكلو صمى اهلل عميو كسمـ:

الحديث أثبت الشركة في ىذه األشياء لممسمميف أك الناس جميعان كما في ركاية أخرل،  كجو الداللة: 
 .(4)كالشركة تنافي االختصاص، فثبت بذلؾ كجكد أمكاؿ ال يصح دخكليا في الممؾ الخاص 

ؽٌّ، أيعٍ كمف األدلة قكؿ عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو: ) لىوي ًفي ىىذىا اٍلمىاًؿ حى ده ًإالَّ كى ًطيىوي أىٍك مىا أىحى
مىكىٍت أىٍيمىانيكيـٍ   .(5)( ميًنعىوي ًإالَّ مىا مى

 بيت المال: 

بيت الماؿ قد يطمؽ كيراد بو مكاف حفظ األمكاؿ الخاصة بالدكلة، لكف ليس ىذا ىك المراد 

                                                           

 .[3059حديثال : رقـ3/113 أسمـ قـك في دار حرب،ر/إذا الجياد كالسي ]البخارم: صحيح البخارم،( 1)
 .(37ص)الخراج  أبك يكسؼ،( 2)
، كصححو شعيب األرناؤكط: [3477: رقـ الحديث 3/278في منع الماء، /البيكع  ]أبك داكد: سنف أبي داكد، (3)

 (.38/174مسند اإلماـ أحمد ط. الرسالة )
 (.5/365جنيؿ األكطار) الشككاني،( 4)
 (.2/479جاألمكاؿ) ،زنجكيوابف ( 5)
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مف إطبلؽ بيت الماؿ أصالةن، بؿ إف بيت الماؿ عند إطبلقو ينصرؼ إلى جية مستقمة، كىك ما 
بكياف اعتبارم، كيتضح ىذا عند اطبلعنا عمى كثير مف نصكص الفقياء في ىذا يعبر عنو اليكـ 

 السياؽ.

، كمثمو أيضان قالو (1)فقد قاؿ اإلماـ الماكردم: ]بيت الماؿ عبارة عف الجية ال عف المكاف[ 
 .( 2)القاضي أبك يعمى الفراء الحنبمي 

بىيت ة يىةاٍلجً  عىف عبارىة: المىاؿ كقاؿ اإلماـ ابف جماعة: ]كى ا ًباٍسًتٍحقىاؽ اٍلمىٍخصيكصى  يٍستىحٌقوي  مى
لىٍيسى  ميطمقنا، اٍلميسمميكفى  ا كى ٍعميكـ[  مىكىاف أىك مىٍخصيكص بحرز ميٍختىصًّ مى

(3). 

  لذلؾ فإف التعريؼ المختار في بيت الماؿ أنو:
 الجية االعتبارية التي تختص بكل مال يرد إلى الدولة، أو يخرج منيا مما يستحقو المسممون

 .(4) ولم يتعين مالكو

 . (5)كتتصرؼ فيو الدكلة تصرؼ المالؾ الخاص، لكف بشرط تحقؽ مصمحة عمـك المسمميف 

 مشروعية بيت المال: 

 ممكية بيت الماؿ ثابتة بالكتاب كاإلجماع:

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] قكلو تعالى:فالكتاب  فأما 

 {9}األنفال: [   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

: أف ىذه اآلية نزلت بعد بدر بعدما اختمؼ الصحابة في الغنائـ، فبيف اهلل سبحانو كجو الداللة
كتعالى أف ىذه األمكاؿ هلل كلمرسكؿ، يتصرؼ فييا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ بما يحقؽ مصمحة 

                                                           

 .(315ص)األحكاـ السمطانية  الماكردم،( 1)
 .(251ص )األحكاـ السمطانية  ،أبك يعمى( 2)
 .(106ص )تحرير األحكاـ  جماعة،ابف ( 3)
 .(168ص)الممكية كدركىا في االقتصاد  البعمي،(، 4/159رد المحتار عمى الدر المختار) ابف عابديف،( 4)
 .(114ص )قيكد الممكية الخاصة  المصمح، (5)
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 . (1)لممسمميف، كىذا في الحقيقة ىك دكر بيت الماؿ 

 عمر بف الخطاب رضي اهلل تعالى عنو،  كأما اإلجماع: فإنو لما كثرت الفتكحات في عيد
جعؿ لؤلمكاؿ التي تجبى إليو بيتان، دكف لو الدكاكيف كجعؿ لو الكتاب، كقسـ منو عمى 

 .(2)المسمميف، ككاف ذلؾ بحضرة الصحابة جميعان كلـ ينكر عميو أحد فكاف إجماعا 

 

 

 ما يدخل في بيت المال: 

 كاردات بيت الماؿ كثيرة فمنيا:

  الزكاة: كليا فرع كحرز خاص بيا مف بيت الماؿ، إذ ال يجكز صرفيا إال في أصناؼ
 .(3)مخصكصة كما بينو القرآف 

  :گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ]الفيء كالغنائـ كاألنفاؿ، قاؿ تعالى 

، كقاؿ تعالى  {4}الحشز: [ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]أيضان: 

  {29}األنفال: [ ٺ ٺ ٺ

فاآلية األكلى: تحدثت عف أحقية بيت الماؿ بالفيء كىك ما أخذ مف الكفار بغير قتاؿ، كاآلية 
الثانية: تعرضت لحكـ الغنائـ كىك ما أخذ مف الكفار بعد قتاؿ كحرب، فأثبتت فيو حقان لبيت الماؿ 

 يتصرؼ فيو النبي صمى اهلل عميو كسمـ كفؽ مصمحة المسمميف. 

  :كقد كضعيا (4)كىك ما يعرؼ اليـك بالضريبة التي تؤخذ عمى األراضي الزراعية الخراج ،
قرار  عمر بف الخطاب رضي اهلل تعالى عنو عمى أرض العراؽ، بمجمع مف الصحابة كا 

                                                           

 (.6/3061جزىرة التفاسير) أبك زىرة،( 1)
 (.3/1280جاألمكاؿ) ،ابف زنجكيو( 2)
 .(115ص )قيكد الممكية الخاصة  المصمح، (3)
 .(98ص)التعريفات  الجرجاني،( 4)
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 .(1)منيـ، ثـ سار بعد ذلؾ عميو جميع الفقياء 
  :ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ]الجزية: قاؿ تعالى 

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

كالجزية ىي الماؿ الذم يؤخذ مف أىؿ الكتاب كمف المجكس ، {92}التوبت: [ڳ
مقابؿ حقكقيـ الكاممة مف الحماية كالعيش الطيب في الدكلة اإلسبلمية، كاتفؽ المسممكف 
عمى أف الجزية تكضع في بيت الماؿ كيصرؼ كغيره مف أمكاؿ بيت الماؿ في مصالح 

 المسمميف
(2)

. 
 عند دخكليا إلى أراضي  لمتجارة المعدة الذمة أىؿ أمكاؿ بة مالية تفرض عمىالعشكر: ضري

 ,(4)، كىذه األمكاؿ تكضع في بيت الماؿ، كتصرؼ عمى المصالح كالخراج (3)الدكلة، 
  ـ   تىٍحتى  مىٍركيكزه  الركاز: كىك عند الحنفية: )مىاؿه اًلؽى  رىاًكًزهً  كىٍكفً  ًمفٍ  أىٍرضو أىعى  أىكٍ  اٍلخى

اٍلمىٍخميكؽى( 
اًىًميَّة ، كعند الجميكر: )دىًفيف(5) ا بالجاىمية كىاٍلمرىاد اٍلجى ـ(  قبؿ مى ٍسبلى ، كىك (6)اإٍلً

أف مصرفو مصرؼ األكؿ مف ماؿ بيت الماؿ، غير أنو اختمؼ في مصرفو عمى قكليف: 
: أف مصرفو ىك مصرؼ الفيء كالخراج أم كالقكؿ الثاني،  (7)الصدقات كبو قاؿ الشافعي 

 .(8)في المصالح العامة لممسمميف، بو قاؿ أبك حنيفة كمالؾ أحمد في ركاية 

 

 

                                                           

 .(12ص)االستخراج ألحكاـ الخراج  الحنبمي،ابف رجب ( 1)
 .(221ص)األحكاـ السطانية  الماكردم،( 2)
 .(163ص)فقو المكارد العامة لبيت الماؿ  ،جمعكط (3)
 .(148ص)الخراج  أبك يكسؼ،( 4)
 (.2/318جرد المحتار عمى الدر المختار ) ابف عابديف،( 5)
شرح منتيى  البيكتي،(، 1/225جاإلقناع) الشربيني،(، 1/489جحاشية عمى الشرح الكبير) الدسكقي،( 6)

 (.1/426جاإلرادات)
 (.6/102جالمجمكع)النككم،( 7)
 (.3/51جالمغني) ابف قدامة،(، 3/71جالذخيرة)القرافي، (، 2/235جالعناية شرح اليداية) البابرتي، (8)
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  المبحث الثاني: ضوابط استثمار األموال العامة والخاصة 
لجأ فقد حتى يستمر في الصعكد كالنماء، لذلؾ  الدائمةإف الماؿ بطبيعتو يحتاج إلى الحركة 

الناس عمى مر العصكر إلى كؿ الطرؽ التي تؤدم بيـ إلى زيادة الماؿ كتكثيره، كاالبتعاد عما 
يأكؿ عمييـ ماليـ، فيما يعرؼ باستثمار األمكاؿ، كفي العصر المتسارع الذم نعيش فيو أخذ 

.في مجاالت متعددة، منيا  منحىن تصاعديان  األمكاؿاستثمار   المشركع كمنيا المحـر

كالشريعة اإلسبلمية اىتمت بتنمية الماؿ كاستثماره كشجعت عمى ذلؾ، ألف الماؿ كما أسمفنا  
عصب الحياة كقكاميا، لكنيا أيضان في المقابؿ لـ تترؾ الحبؿ عمى الغارب، بحيث يسير الناس في 

ئيا تنمية أمكاليـ كيفما يشاءكف، كيسمككف كؿ كعر كسيؿ، بؿ ضبطت االستثمار بما يتفؽ مع مباد
 بأحد مف الناس. إلحاؽ الضرركأحكاميا الراسخة، التي تحقؽ العدالة كاالستقرار، كتمنع 

كمف ىنا كاف ال بد مف بياف دكر الشريعة في تنظيـ استثمار األمكاؿ، كضكابط ىذا االستثمار كفؽ 
 المطالب التالية:

 المطمب األول: مفيوم االستثمار

 أكالن في المغة:

( بمعنى نما، يقاؿ ثمر اهلل الماؿ أم نماه، كأثمر الرجؿ االستثمار مأخكذ مف  األصؿ )ثىمىرى
مالو أم كثره، كاأللؼ كالسيف كالتاء كما ىك معمكـ في لغة العرب تدؿ في أشير معانييا عمى 

جاء في المعجـ كقد ، (1)الطمب، فعمى ىذا يككف االستثمار لغة ىك طمب نماء الماؿ كزيادتو 
ت بشرىاء ميبىاشرىة ًإمَّا اإلنتاج ًفي اأٍلىٍمكىاؿ )االستثمار( اٍسًتٍخدىاـالكسيط: ]  مَّا األكلية كالمكاد اآٍلالى  كىاً 

 .  ( 2)كالسندات[  األسيـ كىًشرىاء مبىاشر غير بطًريؽ
 ثانيًا: اصطالحًا: 

كلـ يعرفكه كمصطمح، لكف ىذا ال يعني القدامى إف لفظ االستثمار لـ يرد في كبلـ الفقياء 
أف مفيكمو لـ يكف متداكالن بينيـ، بؿ عمى العكس فإنو كارد في ثنايا فركعيـ كتفصيبلتيـ، خاصة 

                                                           

المفصؿ  ،(، الزمخشرم4/107جلساف العرب) ابف منظكر،(، 1/388جمعجـ مقاييس المغة) ابف فارس،( 1)
 .ثىمىرى ، مادة (374ص)
 (.1/100جالمعجـ الكسيط) ،مصطفى (2)



 

 
24 

 

 أنو مصطمح مالي كقد اشتدت عنايتيـ بأحكاـ األمكاؿ.

الماؿ[  لتنمية شرعت باألمكاؿ فقد بيف اإلماـ الكاساني الغرض مف الشركة بقكلو: ]الشركة
كتنمية ، (2)[ كألف التجارةن يطمب بيا نماء الماؿ فتتعمؽ بيا الزكاةن ، ككذلؾ قاؿ اإلماـ الركياني: ](1)

 الماؿ ىك جكىر االستثمار كغايتو.

ففقياؤنا لـ يستعممكا لفظة )استثمار( كلكف استخدمكا ألفاظان أخرل مثؿ تنمية الماؿ كالنماء، 
 . (3)لمداللة عمى المعنى المغكم لبلستثمار 

فقد عرفو الدكتكر قطب سانك بأنو: عند الفقياء المعاصريف، أما عف تعريفو اصطبلحان 
 .(4)لممجتمع[  الخير فييا التي المشركعة بالطرؽ األرباح عمى في الحصكؿ األمكاؿ ]استعماؿ

 . (5)[ تنمية الماؿ بسائر الطرؽ المشركعة: ]أنوالدكتكر محمد الزحيمي ب عرفوك 

 في( صكره بكافة) الماؿ استغبلؿ أك حسيف شحاتة بأنو: ] تكظيؼكيعرؼ الدكتكر 
 في حاجتو في كليعينو مالو لتنمية طيب حبلؿ عائد عمى الحصكؿ بيدؼ االقتصادية المشركعات
 .(6) المستقبؿ[

ترجع لمعنى كاحد كىك تنمية الماؿ مف خبلؿ المشاريع  أنياىذه التعريفات مف  كيتضح
 . اريعالمختمفة، مع كضع قيد المشركعية ليذه المش

 المطمب الثاني: مشروعية االستثمار:

كىذا ظاىر في حث الشريعة ير خبلؼ بيف الفقياء غال شؾ أف استثمار األمكاؿ مشركع مف 
ىي عمى  ىؿصفة ىذه المشركعية، في  اختمفكاالفقياء غير أف عمى االىتماـ بالماؿ كحمايتو، 

 سبيؿ الكجكب أك الندب عمى قكليف:
                                                           

 (.6/58جبدائع الصنائع) الكاساني،( 1)
 (.3/145جبحر المذىب) الركياني،( 2)
 (.5/20جالمغني) ابف قدامة،(، 1/293جالميذب) الشيرازم،(، 3/527جحاشية عمى الشرح الكبير) الدسكقي،( 3)
 .(24ص ) اإلسبلميحكامو كضكابطو في الفقو االستثمار أ سانك، (4)
 .(6ص)االستثمار المعاصر لمكقؼ  الزحيمي، (5)
 .(105ص)االقتصاد اإلسبلمي بيف الفكر كالتطبيؽ  شحاتة، (6)
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 .(1)إف االستثمار كاجب، كىذا رأم معظـ الفقياء المعاصريف الذيف كتبكا في ىذا المكضكع  األول:

 . (2)إف االستثمار مندكب إليو، كال يرقى إلى الكجكب  القول الثاني:

 أدلة القول األول: 

 أواًل: من الكتاب: 

  :[   ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ]قكلو تعالى 

 .  {91}الملك:

أمر اهلل سبحانو كتعالى المؤمنيف بالسعي في األرض كطمب الرزؽ كالكسب،  كجو الداللة:
كىذا ال يككف إال بالبحث عف أسبابو التي منيا استثمار األمكاؿ، كاألمر لمكجكب في أصمو، فدؿ 

 .(3)ىذا عمى كجكب االستثمار 

  :ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ]قكلو تعالى 

 {90}الجمعت: [   ڃ ڃ ڄ

دؿ أمره تعالى )فانتشركا( كأمره )كابتغكا مف فضؿ اهلل( عمى طمب السعي في  كجو الداللة:
، كالبيع صمب العممية االستثمارية، فدؿ ىذا عمى كجكب (4)جمب الرزؽ، بالبيع كالشراء كنحكه 

 .(5)االستثمار ألف األمر لمكجكب 

  :ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ]قاؿ تعالى 

                                                           

الضكابط الشرعي الستثمار األمكاؿ  مقداد،، (22)ص االستثمار أحكامو كضكابطو في الفقو اإلسبلمي سانك، (1)
(: ]إف األحاديث كاآلثار قد 1/117جالقرضاكم، حيث يقكؿ في فقو الزكاة)، كما يفيـ ىذا مف كبلـ الشيخ (5ص)

نبيت األكصياء عمى كجكب تثمير أمكاؿ اليتامى حتى ال تمتيميا الزكاة .. ( فكاجب عمى القائميف بأمر اليتامى أف 
 ينمكا أمكاليـ كما يجب عمييـ أف يخرجكا الزكاة عنيا[.

 .(21ص)ضكابط االستثمار في االقتصاد اإلسبلمي  بف ساسي، (2)
 .(270ص)اإلكميؿ في استنباط التنزيؿ  السيكطي،( 3)
 (.4/416جأحكاـ القرآف) اليراسي، (4)
 .(6ص)الضكابط الشرعية الستثمار األمكاؿ  مقداد، (5)
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 .{22}التوبت: [   ک ڑ ڑ

دلت اآلية بمنطكقيا عمى حرمة كنز الماؿ، فتدؿ بمفيكـ المخالفة عمى كجكب  :كجو الداللة
 تحريؾ ىذا الماؿ كاستثماره

(1)
. 

 ثانيًا: من السنة: 

 زَدعَ دَخسًخ ؤًَْ ػَمَدسًخ، فٍََُْ َّفْؼًَْ ؼََّنَيَد »: عف سعيد بف حريث قاؿ: قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ َِْٓ

 .(2) «فِْوِفِِ ِِؽٍِْوِ، وَدَْ لَِّنًد ؤَْْ ٌَد ُّسَدسَنَ ٌَوُ 

: بيف النبي عميو الصبلة كالسبلـ أف مف لـ ينمي مالو فمالو منزكع البركة، كال كجو الداللة 
 .(3)  االستثمارتنزع البركة إال مما كاف حرامان، فدؿ عمى كجكب 

 ِؤٌََد َِْٓ ًٌََِِ َّعًِّْد »ؤََّْ خٌنَّسَِِّ صٍَََّ خٌٍَّوُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ خَطَرَ خٌنَّدطَ فَمَديَ:  ػَْٓ ػَّْشًِ زِْٓ شُؼَْْرٍ ػَْٓ ؤَزِْوِ ػَْٓ ـَذِّه

 .(4) «ٌَوُ َِديٌ فٍََْْعَّفِشْ فِْوِ، ًٌََد َّعْشُوْوُ لَعََّ ظَإْوٍَُوُ خٌصَّذَلَصُ

قد أمر النبي صمى اهلل عميو كسمـ في ىذا الحديث بالتجارة في أمكاؿ اليتامى،  كجو الداللة:
، كاألمر  (5)مبينان العمة في األمر كىك تنمية الماؿ لئبل تظؿ الزكاة تأخذ منو كؿ عاـ فينقص 

 لمكجكب فدؿ عمى كجكب االستثمار.

 ثالثًا: المعقول:

  المجتمع إال بو، لذلؾ ال بد مف الحفاظ عميو، كذلؾ ال إف الماؿ عصب الحياة، كال يقكـ

                                                           

 .(21ص )ضكابط االستثمار في االقتصاد اإلسبلمي  بف ساسي، (1)
مف باع عقارا /الرىكف ]ابف ماجو: سنف ابف ماجو،، [18739 : رقـ الحديث 36/31 أحمد، ]ابف حنبؿ: مسند (2)

: ، كقاؿ شعيب األرناؤكط :حديث حسف بمتابعاتو كشكاىده [2490: رقـ الحديث 2/832كلـ يجعؿ ثمنو في مثمو، 
(31/36.) 
 .(6ص)اؿ الضكابط الشرعية الستثمار األمك  مقداد،(، 6/120المناكم، فيض القدير)ج (3)
كضعفو اإلماـ  [.641: رقـ الحديث 3/23ما جاء في زكاة ماؿ اليتيـ، /الزكاة  ،]الترمذم: سنف الترمذم (4)

 (.3/23)]الترمذم: سنف الترمذم،
 (.5/1483جالكاشؼ عف حقائؽ السنف) الطيبي،( 5)
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يتـ دكف تنميتو كاستثماره، ككذلؾ فإف اإلنساف مأمكر بعمارة األرض، كعمارة األرض ال تتـ 
 .(1) إال بالتنمية كاالستثمار، كما ال يتـ الكاجب بو فيك كاجب

 أدلة القول الثاني:

 قكم فقالكا:اعتمد أصحاب القكؿ الثاني عمى دليؿ إجمالي 

إف االستثمار إنما ىك مف باب المعامبلت المالية مثؿ البيع كالقراض كالمشاركة كنحك ذلؾ 
مما يقصد بو تنمية الماؿ، كىذه إنما ىي داخمة في باب المباحات، كقد ترقى لمندب، أما الكجكب 

تثمار عمى الكاردة باألمر بالسعي كالتجارة كاالس جميع النصكص ، فتحمؿفبل يقكؿ أحد بذلؾ
 . (2)الندب

 مناقشة األقوال:

 مناقشة أصحاب الرأم األكؿ: 

  يمكف مناقشة ما استدؿ بو أصحاب القكؿ األكؿ مف القرآف، بأف اآليتيف األكلى كالثانية
باحة كليس لمكجكب، بقرينة كركد األمر في أبكاب التجارة  األمر فييما ىك أمر ندب كا 

الفقياء، خاصة اآلية الثانية حيث كرد األمر فييا بعد النيي كالبيكع كىي مف المباحات عند 
عف التجارة كقت صبلة الجمعة، فغاية ما يدؿ عميو األمر أف الذم كاف ممنكعان كقت 

 الصبلة أبيح لكـ اآلف.

ةي  قيًضيىتً  فىًإذىا}يقكؿ اإلماـ البغكم في تفسير اآلية: ]  بلى كا الصَّ  فيًرغى  ذىاإً  أىمٍ { اأٍلىٍرضً  ًفي فىاٍنتىًشري
ةً  ًمفى  كا الصَّبلى ارىةً  اأٍلىٍرضً  ًفي فىاٍنتىًشري ر ؼً  ًلمتٍّجى ـٍ  ًفي كىالتَّصى كىاًئًجكي  يىٍعًني{ المَّوً  فىٍضؿً  ًمفٍ  كىاٍبتىغيكا} حى

ٍزؽى  ةو  أىٍمري  كىىىذىا الرٍّ ذىا: "كىقىٍكًلوً  ،ًإبىاحى مىٍمتيـٍ  كىاً  بَّاسو  اٍبفي  قىاؿى " فىاٍصطىاديكا حى فٍ  فىاٍخريجٍ  ًشٍئتى  ًإفٍ : عى  ًشٍئتى  كىاً 
فٍ  فىاٍقعيدٍ  ؿٍّ  ًشٍئتى  كىاً   . (3)اٍلعىٍصًر[  ًإلىى فىصى

كيمكف مناقشة اآلية الثالثة آية الكنز، بأف مفيكـ المخالفة لآلية ال يدؿ عمى كجكب 
نما يدؿ عمى كجكب أداء الزكاة، فإف مف أدل الزكاة ال يدخؿ تحت مفيـك كنز الماؿ،  االستثمار، كا 

                                                           

 .(8ص )الضكابط الشرعية الستثمار األمكاؿ  مقداد، (1)
 .(22ص )ضكابط االستثمار في االقتصاد اإلسبلمي  بف ساسي، (2)
 (.8/123جمعالـ التنزيؿ) البغكم،( 3)
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: ، يدؿ عميو ما ركم (1)فبل يتناكلو النيي  ، قىاؿى ًف اٍبًف عيمىرى ، عى َِديٍ ؤَدَّّْطَ صَوَدظَوُ ًَبِْْ وَدَْ " وًُُّ عىٍف نىاًفعو

 .(2)" وِ خٌْإَسِِْظَمْطَ عَسْغِ ؤَسَضِنيَ فٍََْْظَ زِىَنْضٍ، ًَوًُُّ َِديٍ ٌَد ظُاَدُِّ صَوَدظَوُ فَيٌَُ وَنْضٌ ًَبِْْ وَدَْ ظَدىِشًخ ػٍَََ ًَـْ

  مف كجييف،  أما استدالليـ بالسنة، فيمكف مناقشة استدالليـ بحديث مف باع داران أك عقاران
كالكجو ، (3): أف الحديث ال يخمك إسناده مف مقاؿ، فقد ضعفو البكصيرم كغيره األكؿ
: أف قكلو عميو الصبلة كالسبلـ )كاف قمنان أال يبارؾ اهلل لو فيو( ال يدؿ عمى كجكب الثاني

نما يدؿ عمى الندب إليو   .(4)االستثمار، كا 
يعني بيع األراضي كالدكر كصرؼ ثمنيا إلي ))قمف(( أم حقيؽ، يقكؿ اإلماـ الطيبي: ] 

قيا غارة بخبلؼ محال يسرقيا سارؽ، كال ي المنقكالت غير مستحب؛ ألنيا كثيرة المنافع قمية اآلفة
ف باعيما فاألكلي صرؼ ثمنيما إلي أرض أك دار  .(5)[ المنقكالت، فاألكلي أف ال تباع، كا 

عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، فقد ضعفو اإلماـ  : فيناقش بأنو ال يصح مرفكعان أما الحديث الثاني
نما الصحيح أنو مكقكؼ مف حديث(6)الترمذم  خظَّفِشًُخ فِِ ؤٌََِْخيِ خٌَْْعَدََِ ٌَد ظَإْوٍُُيَد »ػَُّشَ زْٓ خٌْخَطَّدذِ لَديَ:  ، كا 

 .(7) «خٌضَّوَدشُ

 أحد مف الفقياء بكجكبو.ككذلؾ فإف األمر بالتجارة في أمكاؿ اليتامى يدؿ عمى الندب كلـ يقؿ 

  أما استدالليـ بالمعقكؿ فيمكف أف يناقش: بأف حفظ الماؿ ضركرم ال شؾ في ىذا، إال أنو
ليس عمى كؿ فرد مسمـ أف يستثمر مالو حتى يتـ حفظ الماؿ في المجتمع، بؿ ربما يكفي 

                                                           

 (.16/35جمفاتيح الغيب) الرازم،( 1)
، كصححو [7230: رقـ الحديث 4/139تفسير الكنز الذم كرد الكعيد فيو، /الزكاة ]البييقي: السنف الكبرل، (2)

 (.4/139): السنف الكبرل،البييقي مكقكفان 
 .(952ص)شركح سنف ابف ماجو  ،السيكطي كغيره( 3)
 (.952المرجع السابؽ )ص( 4)
 (.7/2201جالكاشؼ عف حقائؽ السنف) الطيبي،( 5)
 (.3/23ج) سنف الترمذم ،لترمذما( 6)
: البييقي ]، [12الحديث  (: رقـ251ص)زكاة أمكاؿ اليتامى كالتجارة ليـ فييا، /الزكاة ]مالؾ: مكطأ مالؾ، (7)

 [.7340: رقـ الحديث  4/179مف تجب عميو الصدقة، /الزكاةالسنف الكبرل، 



 

 
29 

 

يحسنو قياـ البعض بذلؾ، فبل يدؿ عمى كجكبو عمى كؿ مسمـ، ككذلؾ استثمار الماؿ ال 
كؿ أحد، بؿ ربما لك صرؼ كؿ الناس ىمتيـ إلى ىذا األمر لحصؿ ضرر كبير جراء 

 إىماليـ ألمكرىـ األخرل.

 مناقشة أدلة القكؿ الثاني: 

يناقش دليميـ فيقاؿ: يسمـ أف األمر بتنمية الماؿ كارد في أبكاب البيكع كالتجارة كنحكىا مف 
أنو لما تعمؽ األمر بالماؿ كحفظو عمى أصحابو مف  المباحات، كىذه قرينة تدؿ عمى الندبية، إال

 الضياع، كبالتالي حفظ اقتصاد المجتمع كالدكلة مف االنييار، ارتقى ذلؾ إلى الكجكب.

 الترجيح: 

بعد النظر في أدلة الفريقيف كما أكرد عمييا مف مناقشات، فإنو يترجح لدل الباحث أف 
 المسألة فييا تفصيؿ عمى النحك التالي: 

: فإف استثمار األمكاؿ مندكب غير كاجب كال مباح، فاألدلة المسركدة ال ترقى نسبة لمفردبال
إلى الكجكب، كما تبيف ذلؾ مف مناقشة األدلة، فقد انعقدت كممة الفقياء عمى عدـ كجكب التجارة 
كالبيع عمى المسمـ، ككذلؾ ال يمكننا حمؿ كؿ تمؾ النصكص الحاثة عمى استغبلؿ الماؿ عمى 

احة، لكضكح ترغيب الشارع في ذلؾ، مثؿ حديث )مف باع داران أك عقاران ( ، لذلؾ القكؿ بالندب اإلب
 النصكص.جميع ىك الذم يجمع بيف 

فإف استثمار األمكاؿ فرض عمى الكفاية، متى قاـ بو البعض سقط عف  أما بالنسبة لممجتمع:
المشركعات المختمفة، فإف ذلؾ  اآلخريف، ألف األمة إذا امتنعت عف تشغيؿ الماؿ كاستثماره في

سيعكد بالضرر الكبير عمى اقتصاد الدكلة، فكؿ ما يحفظ عمى الدكلة قكاميا كاقتصادىا فإنو 
 .(1)كاجب، شأنو في ذلؾ شأف الصناعات كالميف كالحرؼ المختمفة 

 ًمفٍ  مىكىاًضعى  ًفي اٍلميكىمًَّفيفى  أىمىرى  تىعىالىى أىنَّوي  كبيف ىذا اإلماـ الرازم بكبلـ نفيس فقاؿ: ] اٍعمىـٍ 
قىاؿى  الشَّياًطيف، ًإٍخكافى  كانيكا اٍلميبىذًٍّريفى  ًإفَّ  تىٍبًذيران  تيبىذٍٍّر  كىال: تىعىالىى قىاؿى  اأٍلىٍمكىاًؿ، ًبًحٍفظً  ًكتىاًبوً  : تىعىالىى كى
ٍغميكلىةن  يىدىؾى  تىٍجعىؿٍ  كىال قىاؿى  مىٍحسيكران  مىميكمان  فىتىٍقعيدى  اٍلبىٍسطً  كيؿَّ  تىٍبسيٍطيا كىال عينيًقؾى  ًإلى مى  كىالًَّذيفى : تىعىالىى ،كى
لىـٍ  ييٍسًرفيكا لىـٍ  أىٍنفىقيكا ًإذا كا كى قىدٍ  ، يىٍقتيري ٍيثي  اٍلميدىايىنىةً  آيىةً  ًفي اٍلمىاؿً  ًحٍفظً  ًفي المَّوي  رىغَّبى  كى  ًباٍلًكتىابىةً  أىمىرى  حى

                                                           

 حكـ االستثمار في األسيـ )مكقع الكتركني(. ،قرة داغي (1)
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ٍشيىادً  ا ٍقؿي كىاٍلعى  كىالرٍَّىًف، كىاإٍلً يٍّدي  أىٍيضن ، ييؤى ٍنسىافى  أًلىفَّ  ذىًلؾى ـي  ييٍمًكنيوي  الى  اٍلبىاؿً  فىاًرغى  يىكيفٍ  لىـٍ  مىا اإٍلً  اٍلًقيىا
اًلحً  ًبتىٍحًصيؿً  ٍمبً  مىفٍ  يىتىمىكَّفي  ًبوً  أًلىفَّ  اٍلمىاؿً  ًبكىاًسطىةً  ًإالَّ  اٍلبىاؿً  فىاًرغى  يىكيكفي  كىالى  كىاآٍلًخرىًة، الد ٍنيىا مىصى  جى
نىاًفعً  دىٍفعً  اٍلمى ، كى ارٍّ قٍّوً  ًفي الد ٍنيىا كىانىتً  اٍلغىرىضً  ًبيىذىا الد ٍنيىا أىرىادى  فىمىفٍ  اٍلمىضى  اٍلميًعينىةً  اأٍلىٍسبىابً  أىٍعظىـً  ًمفٍ  حى

مىى لىوي  ًلعىٍيًنيىا ًلنىٍفًسيىا أىرىادىىىا مىفٍ  أىمَّا اآٍلًخرىًة، سىعىادىةً  اٍكًتسىابً  عى قىاتً  أىٍعظىـً  ًمفٍ  كىانىتٍ  كى  كىٍسبً  عىفٍ  اٍلميعىكٍّ
اآٍلًخرىًة [  سىعىادىةً 

(1). 

 

                                                           

 (.9/496جمفاتيح الغيب) الرازم،( 1)
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  المطمب الثالث: ضوابط االستثمار:
ال شؾ أف اهلل جؿ في عبله أعمـ بطبيعة اإلنساف كما يصمحو مف نفسو، لذلؾ أنزؿ إليو ىذه 

، الشريعة اإلسبلمية العظيمة، التي ما تركت شيئان إال كنظمتو، كبينت ما يحؿ من ما ك و كما يحـر
يندب إليو كما يباح كما يكره، فكاف مف الطبيعي أف تككف األحكاـ الشرعية المختمفة مضبكطة 

 بضكابط متقنة، استنبطيا الفقياء مف النصكص المباركة مف الكتاب كالسنة.

د مف بياف كمكضكع استثمار األمكاؿ كما بينا مكضكع خطير األىمية، لذلؾ كاف ال ب
تكجو بكصمة التنمية كاالستثمار نحك تضع النقاط عمى الحركؼ، كحتى الشرعية لو، لتك الضكابط 

 اليدؼ الصحيح.

كيمكف إجماؿ الضكابط الشرعية لبلستثمار في ثبلثة ضكابط رئيسة، ىي: )الضكابط العقدية، 
 (، كالضكابط األخبلقيةالضكابط الفقييةك 

 أواًل الضوابط العقدية: 

اجتماعي ال بد أف ينبثؽ مف مجمكعة أفكار كمفاىيـ معينة، تحدد  إف أم نظاـ اقتصادم أك
صبغتو األساسية كأىدافو، كىك ما نطمؽ عميو األساس األيدلكجي )العقدم(، كنحف كمسمميف ال بد 
أف يككف انطبلقنا ىك مف عقيدتنا اإلسبلمية، إذ ىي مرتكز المسمـ في جميع أفعالو كأحكالو، كيمكف 

 :(1)فيما يمي إجماؿ ىذه الضكابط 

 ک ک ک]الماؿ ماؿ اهلل، كاإلنساف إنما ىك مستخمؼ فيو: يقكؿ الحؽ سبحانو كتعالى:  .1

 چ چ]، كقاؿ تعالى: {6}طه: [ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

فيذه النصكص تؤكد بشكؿ صريح أف الممؾ الحقيقي ، {22}النور: [ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
نما كظيفة اإلنساف أنو مستخمؼ فيو  كأف الماؿ ماؿ اهلل، هلل،  ڳ ڳ گ گ]كا 

كىذا الضابط مف شأنو كمقتضى االستخبلؼ رعاية شركط المستخًمؼ، ، {4}الحديد: [ ڳ
في كؿ  هلل سبحانو كتعالىاأف يكجو اإلنساف تكجييان كجدانيان لبللتزاـ بعد ذلؾ بأحكاـ 

                                                           

ضكابط االستثمار في االقتصاد اإلسبلمي  بف ساسي،، (9ص)الضكابط الشرعية الستثمار األمكاؿ  مقداد، (1)
 .(85-62 ص ص)
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 منو. الذم يريده اهلل المقصد، فيؤدم االستثمار تفاصيؿ استثماره
أف يككف رضا اهلل تعالى غايتو كمبتغاه: كىذا الضابط عاـ لممسمـ في جميع أمكره، فالمسمـ  .9

 ڭ ڭ ڭ ڭ]في سائر أعمالو يبتغي كجو اهلل تعالى، يقكؿ اهلل سبحانو كتعالى: 

 .{969}األنعام: [   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

كرسكخ ىذا الضابط في النفس يكبح جماح الطمع، كال يجعؿ الماؿ ىك اليـ األكبر لممسمـ، 
، كبيذا يككف بينيا الشرعمما يمنعو أف يبتعد بأعمالو كىك يقكـ بيا عف المقاصد الشرعية التي 

 االستثمار في الطريؽ الصحيح. 
 ثانيًا: الضوابط الفقيية:

الفقو اإلسبلمي يغطي جميع ف إكىي بمثابة الضكابط التفصيمية العممية لبلستثمار، إذ 
بعض الباحثيف جنح إلى ذكر الضكابط ك جكانب الحياة، بما في ذلؾ الجانب االقتصادم، 

االقتصادية عند حديثو عف ضكابط االستثمار، لكف أرل أف ذلؾ غير ضركرم، ألف الضكابط 
شؾ في الضكابط الفقيية؛ ألنو كما ذكرنا أف قضايا االقتصاد جزء أساسي  االقتصادية مندرجة كال
 مف الفقو اإلسبلمي.

 ويمكن إجمال الضوابط الفقيية فيما يمي:

أف يككف رأس ماؿ االستثمار حبلالن: فبل تسمح الشريعة اإلسبلمية بأف يستثمر في أمكاؿ  .1
 صحيحة نياياتلى جاءت مف طريؽ غير مشركع، ألف البدايات الصحيحة تكصؿ إ

ؼَْٓ ؤَزِِ ىُشَّْشَشَ، ػَِٓ خٌنَّسِِِّ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ فال يبارؾ فيما خبث مكسبو، تعالى ، كاهلل كالعكس كذلؾ

 . (1) «ٌٍَََْإْظََِّْٓ ػٍَََ خٌنَّدطِ صََِدٌْ ٌَد ُّسَدٌِِ خٌَّْشْءُ زَِّد ؤَخَزَ َِِٓ خٌَّْديِ زِمٍََديٍ، ؤًَْ زِمَشَخ»ًَعٍَََُّ لَديَ: 

 ػٍََْْوِ خهللُ صٍَََّ خٌٍَّوِ سَعٌُيُ لَديَ: لَديَ ػَُّشَ خزِْٓ ػَِٓفبل يككف الماؿ مشركعان إال إذا كاف مصدره مشركعان، 

 . (2) «طُيٌُسٍ زِغَْْشِ صٍََدشً ًٌََد غٌٍُُيٍ، ِِْٓ صَذَلَصً ظَؼَدٌََ خٌٍَّوُ َّمْسًَُ ٌَد: »ًَعٍَََُّ

لؾ بشكؿ بيذا الضابط الشرعي، كفيؿ بأف تسير العممية االستثمارية بعد ذكالتزاـ المسمـ ابتداءن 
                                                           

 .[2059 : رقـ الحديث 3/55 مف لـ يباؿ مف حيث كسب الماؿ، /البيكع ]البخارم: صحيح البخارم،( 1)
 .[272 : رقـ الحديث 1/100ال يقبؿ اهلل صبلة بغير طيكر، /الطيارة كسننيا ]مسمـ: صحيح مسمـ، (2)
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 . (1)صحيح مستقيـ 

 :   (2)أف يككف المستثمر عالمان بمجاؿ االستثمار المقدـ عميو  .2

 كىذا الضابط يشمؿ العمـ بأمريف:

  العمـ بمجاؿ االستثمار كما يتعمؽ بو مف حيث الحؿ كالحرمة كاألحكاـ الشرعية، فإف
الجاىؿ بالحكـ يكقع نفسو في الحراـ أك في الضرر مف حيث ال يدرم، فالذم يقدـ عمى 
البيع كالشراء كيقع في الحراـ لجيمو بالحكـ، مقصر في حؽ نفسو مستحؽ لمذـ كاإلثـ، 

فكاجب عمى . (3) «ٌَد َّسِغْ فِِ عٌُلِنَد بٌَِّد َِْٓ لَذْ ظَفَمَّوَ فِِ خٌذِِّّٓ»طاب لذلؾ كاف يقكؿ عمر بف الخ
كؿ مسمـ يريد الدخكؿ في مجاؿ االستثمار أك يريد التجارة، أف يتفقو فيما ىك مقبؿ عميو، 

اعمـ ماـ الغزالي :] . يقكؿ اإل(4) «طٍََرُ خٌْؼٍُِِْ فَشِّضَصٌ ػٍَََ وًُِّ ُِغٍٍُِْ»لقكلو عميو الصبلة كالسبلـ 
أف تحصيؿ عمـ ىذا الباب كاجب عمى كؿ مسمـ مكتسب ألف طمب العمـ فريضة عمى كؿ 
نما ىك طمب العمـ المحتاج إليو كالمكتسب يحتاج إلى عمـ الكسب كميما حصؿ  مسمـ كا 
عمـ ىذا الباب كقؼ عمى مفسدات المعاممة فيتقييا كما شذ عنو مف الفركع المشكمة فيقع 

ب إشكاليا فيتكقؼ فييا إلى أف يسأؿ فإنو إذا لـ يعمـ أسباب الفساد بعمـ جممي فبل عمى سب
 .(5)[  يدرم متى يجب عميو التكقؼ كالسؤاؿ

كااللتزاـ بيذا الضابط مف شأنو أف يصحح المعامبلت االستثمارية كيبعدىا عف الشككؾ، 
النزاعات إنما تككف عف أخطاء ككذلؾ فإنو يقمؿ جدان مف النزاعات بيف المتعامميف، ألف غالب 

 كقعت في المعامبلت ناتجة عف جيؿ.

  العمـ بمجاؿ االستثمار مف حيث طريؽ االستثمار األمثؿ: فعميو أف يختبر مجاؿ االستثمار
                                                           

 . (81ص )ضكابط االستثمار في االقتصاد اإلسبلمي  بف ساسي،( 1)
 (.81المرجع السابؽ )ص( 2)
: رقـ 2/357ما جاء في فضؿ الصبلة عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ، /الكتر ]الترمذم: سنف الترمذم، (3)

 (.2/357ج)، سنف الترمذم، كحسنو الترمذم[487 الحديث 
: 1/81فضؿ العمماء كالحث عمى طمب العمـ، /اإليماف كفضائؿ الصحابة كالعمـ ]ابف ماجو: سنف ابف ماجو، (4)

 (.4/415جالمداكم لعمؿ المناكم) [، كصححو الغمارم،224 رقـ الحديث 
 (.2/64جإحياء عمـك الديف) ،الغزالي( 5)
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المقدـ عميو مف ناحية اقتصادية، بعمؿ دراسة جدكل، حتى تحقؽ االستثمارات النتائج 
 ة، حتى ال تضيع أمكاؿ المسمميف ىباءن منثكران.المرجكة منيا لممستثمر كلؤلمة اإلسبلمي

كالناظر إلى الشريعة يجد أنيا أباحت أنكاعان مف المعامبلت كاف اليدؼ منيا تحقيؽ أقصى 
نتائج إيجابية مرجكة، مثؿ المضاربة التي يتعاقد فييا صاحب ماؿ مع صاحب عمؿ ذك خبرة، 

ال يحسف التجارة، كمثؿ الشركات بأنكاعيا يتجر لو في مالو، لككف صاحب الماؿ قميؿ الخبرة أك 
 المختمفة.

فالمسمـ ليس شخصان متيكران ييجـ عمى ما ال يحسنو دكف دراسة جيدة، كمف شأف االلتزاـ بيذا 
 الضابط أف يجعؿ االستثمارات اإلسبلمية استثمارات ىادفة كمفيدة اقتصاديان لمفرد كالمجتمع. 

: كىذا الضابط مف أىـ ضكابط العممية (1)عان أف يككف المجاؿ المستثمر فيو مباح شر  .3
االستثمارية، حيث إف الشريعة اإلسبلمية ال تسمح بالمتاجرة كاالستثمار في المحرمات، 

 مثؿ التجارة بالخمكر كالمخدرات كاألعراض كنكادم الميك المحـر كغيرىا مما حـر اهلل.

ثمار فيما حـر اهلل يعمؿ عمى فاهلل عندما يحـر أمران يحـر كؿ سبيؿ يكصؿ إليو، كاالست 
إشاعة ىذا المحـر كزيادتو، بؿ إف الشريعة اإلسبلمية تعتبر المعامبلت التي أساسيا المحرمات 
الغية باطمة كأنيا لـ تكف، فبل تترتب عمييا اآلثار الشرعية، كىذا ما يميز االستثمار اإلسبلمي عف 

 غيره مف االستثمارات.

ٌَؼََٓ خٌٍَّوُ خٌْخَّْشَ، ًَشَدسِزَيَد، ًَعَدلَِْيَد، ًَزَدجِؼَيَد، ًَُِسْعَدػَيَد، ًَػَدصِشَىَد، »يقكؿ عميو الصبلة كالسبلـ: 

ٌٌَصَ بٌَِْْوِ، ًَُِؼْعَصِشَىَد، ًَلَدٍَِِيَد فيذا الحديث شامؿ لتحريـ كؿ نشاط اقتصادم يتعمؽ بالخمر، ، (2) «ًَخٌَّْمُّْ

َ : اهلل عميو كسمـكعميو تقاس جميع المحرمات، قاؿ النبي صمى  َ ػٍَََ لٌٍََْ ؤَوًَْ شَِْءٍ لَشََّ ًَبَِّْ خٌٍَّوَ بِرَخ لَشََّ

 .(3) «ػٍََْْيُِْ ؼََّنَوُ

                                                           

 .(14ص)الضكابط الشرعية الستثمار األمكاؿ  مقداد،( 1)
ابف ، كصححو [3674 رقـ الحديث: 3/326العنب يعصر لمخمر،  /األشربة ]أبك داكد: سنف أبي داكد، (2)

 (.2/319جخبلصة البدر المنير) الممقف،
ابف ، كصححو [3488 : رقـ الحديث3/280في ثمف الخمر كالميتة،  /البيكع ]أبك داكد: سنف أبي داكد، (3)

 (.6/444جالبدر المنير) الممقف،
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أك استنبط حرمتو الفقياء مف النصكص بمناىجيـ االجتيادية، ككؿ  ،فكؿ ما حرمو اهلل تعالى نصان 
ف كاف أصمو مباحان، مثؿ بيع السبلح في أكقات الفتف، فإنو يحـر  ما أدل إلى ضرر لممجتمع كا 

 االستثمار فيو.

ف غيره مف إىذا الضابط خصيصة مف خصائص المنيج االقتصادم اإلسبلمي، إذ ك 
 أم مجاؿ يحقؽ ليا ربحان كيدر عمييا ماالن.في المناىج االقتصادية تسمح باالستثمار 

لى أف يككف االستثمار إثانيان كااللتزاـ بيذا الضابط يؤدم أكالن إلى أف يبارؾ اهلل فيو، كيؤدم 
خاليان عما يؤدم إلى ضرر عمى المستثمر أك المجتمع، إذ أف االستثمار في الخبائث كالمحرمات ال 

 بد كأف يعكد بالضرر عمى الناس.

ف المحافظة عمى ىذا الضابط يزيد ثقة الناس في ىذه االستثمارات مما يشجعيـ عمى   كا 
إلى أف يتكجو االستثمار نحك ما ينفع الناس مف  خكض ىذا المجاؿ كىـ مطمئنكف، كيؤدم أيضان 

أمكر الزراعة التجارة كالصناعة كغيرىا، كيبتعد عف مجاالت الخبائث كالمحرمات التي ىي في 
 الحقيقة مضيعة ألمكاؿ الناس دكف طائؿ.

 :  (1)تجنب الربا في العممية االستثمارية  .4

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]حـر اإلسبلـ الربا تحريمان قاطعان 

 }البقزة:[ ...... ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 [   ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ]، وقال تعالي: {941آيت

 ًَُِاْوٍَِوُ، خٌشِّزَد، آوًَِ ًَعٍَََُّ ػٍََْْوِ خهللُ صٍَََّ خهللِ سَعٌُيُ ٌَؼََٓ: »لَديَ ـَدزِشٍ، ًػٓ ػسذ خهلل زٓ ِغؼٌد ػَْٓ، {948}البقزة:

 ػَْٓ ، بؿ عده النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف السبع المكبقات، (2) «عٌََخءٌ ىُُْ: »ًَلَديَ ،«ًَشَدىِذَّْوِ ًَوَدظِسَوُ،

 ىَُّٓ؟ ًََِد خٌٍَّوِ سَعٌُيَ َّد: لَدٌٌُخ ،«خدلٌُزِمَدضِ خٌغَّسْغَ خـْعَنِسٌُخ: »لَديَ ًَعٍَََُّ ػٍََْْوِ خهللُ صٍَََّ خٌنَّسِِِّ ػَِٓ ػَنْوُ، خٌٍَّوُ سَضَِِ ىُشَّْشَشَ ؤَزِِ

َ خٌَّعِِ خٌنَّفْظِ ًَلَعًُْ ًَخٌغِّمْشُ، زِدٌٍَّوِ، خٌشِّشْنُ: »لَديَ  خٌضَّلْفِ، ٌَََّْ ًَخٌعٌٌََِِّّ خٌَْعُِِْ، َِديِ ًَؤَوًُْ خٌشِّزَد، ًَؤَوًُْ زِدحلَكِّ، بٌَِّد خٌٍَّوُ لَشََّ

                                                           

 .(13ص )الضكابط الشرعية الستثمار األمكاؿ  مقداد،( 1)
 .[1598: رقـ الحديث 3/1219لعف آكؿ الربا كمؤكمو، /المساقاة  ]مسمـ: صحيح مسمـ، (2)
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، كيعد اجتناب الربا في العممية االستثمارية مف أىـ الضكابط (1) «خٌغَدفِالَضِ خدلُاِِْنَدضِ خدلُمْصَنَدضِ ًَلَزْفُ
 حساب عمى الماؿ صاحب يثرم جيد ببل كسب التي يجب االلتزاـ بيا كعدـ تجاكزىا؛ ألف الربا

 فائدتو الخسارة، عف بعيدنا اآلخريف،

 نفكذ كسمطاف ذات بالربا ألمكاليا المستثمرة الفئة لتصبح بالنسبة لمف يتعامؿ بالربا، مضمكنة
قيد، فاجتناب الربا في  كال ضابط ببل األمكاؿ لدييـ كتتكدس معامبلتيا، في كتجاكزىا جشعيا فيزداد

االستثمار مف أىـ مميزات االقتصاد اإلسبلمي عف غيره، في كقت أصبح االقتصاديكف الغربيكف 
 ينادكف بجعؿ الفائدة صفران.

 قية:ثالثًا: الضوابط األخال

َ: فاألخبلؽ الحسنة ىي ثمرة اإلسبلـ كاإليماف،  ؼَْٓ ؤَزِِ ىُشَّْشَشَ، لَديَ: لَديَ سَعٌُيُ خٌٍَّوِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ

ف أىمية األخبلؽ تزداد عند معاممة الناس خصكصان في (2) «بََِّّٔد زُؼِؽْطُ ٌِإُظََُِّّ صَدٌِكَ خٌْإَخٍَْدقِ» ، كا 
 .  (3) كالتقاتؿ المالية، حتى ال يحصؿ النزاع كاالختبلؼ الذم يؤدم إلى التباغضالمعامبلت 

 :  (4)كيمكف أف نجمؿ الضكابط األخبلقية الستثمار األمكاؿ في النقطتيف التاليتيف 
 الصدق واألمانة:  .1

، كقاؿ {992}التوبت: [   چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ]قاؿ تعالى: 
 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ]تعالى: 

فاألمانة كالصدؽ مف األخبلؽ التي يجب عمى ،  {18}النساء: [   ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ
المسمـ أف يتحمى بيا في كؿ كقت كحاؿ، كتشتد الحاجة إلى التعامؿ بياتيف الصفتيف في 

                                                           

 في يأكمكف إنما ظمما اليتامى أمكاؿ يأكمكف الذيف إف: تعالى اهلل قكؿ/الكصايا]البخارم: صحيح البخارم،  (1)
 .[2766رقـ الحديث : 4/10 سعيرا، كسيصمكف نارا بطكنيـ

تخريج أحاديث إحياء عمـك  ،، كصححو العراقي[8952: رقـ الحديث 14/512، ]ابف حنبؿ: مسند أحمد( 2)
 (.3/1101جالديف)

 .(10ص)الضكابط الشرعية الستثمار األمكاؿ  مقداد،( 3)
 .(123ص )ضكابط االستثمار في االقتصاد اإلسبلمي  بف ساسي،( 4)



 

 
37 

 

سَعٌُيُ خٌٍَّوِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ: " خٌسَِّْؼَدِْ لَىُِِْ زِْٓ لِضَخٍَ سَضَِِ خٌٍَّوُ ػَنْوُ، لَديَ: لَديَ فؼٓ  ، المعامبلت المالية

فَةِْْ صَذَلَد ًَزََّْنَد زٌُسِنَ ٌَيَُّد فِِ زَْْؼِيَِّد، ًَبِْْ وَعََّد ًَوَزَزَد ُِمِمَطْ زَشَوَصُ زَْْؼِيَِّد  -ؤًَْ لَديَ: لَعََّ َّعَفَشَّلَد  -زِدخلَِْدسِ َِد ٌَُْ َّعَفَشَّلَد، 

" (1) . 

كانت  استثماراتيـ، ميما في كالخيانة الكذب المستثمركف يتجنب كبناءن عميو ينبغي أف
الظركؼ صعبة، كميما كانت اإلغراءات كبيرة، ألنو يترتب عمى ىذا الشقاؽ كالنزاع بيف الناس، 

 كيجرنا إلى مفاسد كبيرة في الدنيا كاآلخرة.

 

 :الوفا  وااللتزام بالعقود .2

إف مف أىـ نتائج إبراـ العقكد ىك االلتزاـ بما فييا، كالعمؿ عمى تنفيذىا، كقد أمر اهلل سبحانو 
فبدكف ، {9آيت }المائدة: [ ....ک ڑ ڑ ژ ژ]كتعالى الناس بااللتزاـ بيا فقاؿ 

االلتزاـ بالعيكد كالعقكد ينفرط عقد الثقة بيف الناس، كتفقد المعامبلت قيمتيا، مف أجؿ ذلؾ عد 
ؼَْٓ ؤَزِِ ىُشَّْشَشَ، ػَِٓ خٌنَّسِِِّ صٍَََّ خهللُ فالنبي صمى اهلل عميو كسمـ عدـ الكفاء بالكعد مف صفات المنافقيف 

َ لَديَ: " آَّصُ خدلُنَدفِكِ  ، لذلؾ يعد مبدأ (2) ؼاَلَغٌ: بِرَخ لَذَّغَ وَزَذَ، ًَبِرَخ ًَػَذَ ؤَخٍَْفَ، ًَبِرَخ خئْظَُِّٓ خَدَْ "ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ
الكفاء بالكعكد كالعقكد مف أىـ الضكابط األخبلقية الستثمار األمكاؿ.

                                                           

 .[2079: رقـ الحديث 3/58كنصحا،  يكتما كلـ البيعاف بيف إذا/البيكع ]البخارم: صحيح البخارم، (1)
 .[33: رقـ الحديث 1/16عبلمة المنافؽ، /اإليماف]البخارم: صحيح البخارم،  (2)
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 الفصل األول:
 دور الدولة في حفظ األموال العامة
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 المبحث األول: دور الدولة في تنمية المال العام واستثماره.
تسعى الدكؿ المتقدمة كالمتحضرة دائمان إلى تقكية اقتصادىا كازدىاره، كتبني المشاريع 
االقتصادية الكبرل التي تكطد دعائميا ماليان كاقتصاديان، فمقد أصبح النمك االقتصادم كتحسف 

 لمعيشة لمفرد ىك المؤشر األبرز عمى تقدـ الدكلة، كاصطفافيا في مصاؼ الدكؿ الكبرل.مستكل ا

ف الدكلة تحت سمطانيا الكثير مف األمكاؿ التي تككف مممككة ليا، أك لؤلفراد عامة، إكحيث 
فيي تديرىا كتنظميا، كىذا يعد ببل شؾ مصدران ماليان ميمان تحت يد الدكلة، فبل بد ليا مف رعاية 

ا الماؿ كتنميتو، فيي المسؤكلة عنو كالتي يمقى عمى عاتقيا عبء استثماره، بما يحقؽ اليدؼ ىذ
 المنشكد.

مف أجؿ ىذا تشكؿ األمكاؿ العامة في الدكلة سبيبلن ميمان في تحقيؽ ىذا النمك، نظران لحجـ 
الدكلة كيقكم  ىذه األمكاؿ كأىميتيا، فيككف االستثمار فييا استثماران ذا عائد كبير، يغذم مكارد

 دعائميا.
ف كثيران مف النشاطات االقتصادية الخاصة يعزؼ عنيا المستثمركف، إما لعجزىـ عف القياـ  كا 
ما لكثرة تكاليفيا كقمة أرباحيا، فتككف الممكية العامة كاستثمارىا ىي  بيا مثؿ الصناعات الثقيمة، كا 

 .(1)البديؿ المتعيف لمقياـ بالنيضة االقتصادية 
الباحث في ىذا الفصل أىم سبل استثمار الدولة لألموال العامة، وبيان أحكاميا وفق ويتناول 

 المطالب التالية:
 المطمب األول: استثمار أموال الزكاة

بينا في الفصؿ التمييدم أف الزكاة مف أىـ مكارد بيت الماؿ، كأف ليا مصارؼ خاصة 
الرافد األكؿ مف ركافد محاربة الفقر كسد  تصرؼ فييا، كالزكاة مف مفاخر االقتصاد اإلسبلمي، كىي

حاجات الناس، كقد بدأ حديثان االىتماـ بمكضكع استثمار أمكاؿ الزكاة، نظران لتطكر المنظكمة 
 االقتصادية ككؿ، كنظران لزيادة أعداد الفقراء كالمحتاجيف، كأصبح الفقر يشمؿ دكالن كشعكبان.

ى ما بينا في الفصؿ السابؽ، كأمكاؿ الزكاة في كقد حث اإلسبلـ عمى تنمية الماؿ كتكثيره عم
 ضمف ىذه األمكاؿ المطمكب تنميتيا، حتى تستكعب أكبر عدد مف المحتاجيف.

                                                           

 (.2/511جأبحاث فقيية في قضايا الزكاة المعاصرة) شبير،( 1)
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إال أف الزكاة ليا خصكصيتيا، الشتماليا عمى أحكاـ معينة مثؿ أدائيا في كقت معيف، كصرفيا في 
ا ما نبحثو في ىذا أصناؼ مخصكصة، كغير ذلؾ، مما يجعؿ استثمارىا محؿ إشكاؿ، كىذ

 المطمب.
 مفيوم استثمار أموال الزكاة:

: كمف زكك يزكك زكاءن، بمعنى النماء كالزيادة، يقاؿ زكا الزرع إذا نما، كزكا الماؿ إذا زاد الزكاة لغةً 
 . (1)ككثر 

: فقد أعطى الشرع لفظة الزكاة حقيقة شرعية، خبلصتيا أنيا أخذ نسبة مف األمكاؿ أما اصطالحاً 
المختمفة إذا بمغت نصابان محددان، كصرفيا في مصارؼ مخصكصة، لذلؾ جاءت تعريفات الفقياء 

 متقاربة حكؿ ىذا المعنى:
تمميؾ جزء مخصكص مف ماؿ مخصكص لشخص فعند الحنفية عرفيا الميداني بأنيا : ]

 . (2)[ هلل تعالى مخصكص
ابنا ًلميٍستىًحقًٍّو ًإف تىَـّ  اؿو مىٍخصيكصو إٍخرىاجي مىاؿو مىٍخصيكصو ًمٍف مى كعرفيا المالكية بأنيا: ] بىمىغى ًنصى

ٍرثو الاٍلًمٍمؾي كى  ٍعًدفو كىحى ٍيًر مى ٍكؿه غى  . (3)[ حى
مخصكص مف ماؿ مخصكص عمى  شيء ألخذاسـ كعرفيا النككم مف الشافعية بأنيا: ]

 . (4)[ أكصاؼ مخصكصة لطائفة مخصكصة
ؽٌّ يىًجبي ًفيكعند الحنابمة الزكاة ىي: ] اصٍّ  حى  . (5)[ مىاؿو خى
 استثمار أموال الزكاة اصطالحًا:

بناء عمى ما عرفنا مف مفيكمي كؿو مف االستثمار كالزكاة، فإنو يمكف تعريؼ استثمار 
االقتصادية لتتكاثر بالحصول عمى ريع أو  المشروعات في أموال الزكاة : توظيفأمكاؿ الزكاة بأنو

 كسب حالل.
 

                                                           

 ، مادة زكك.(1/254جالمصباح المنير) الفيكمي،(، مادة زكك، 5/394جالعيف) الفراىيدم،( 1)
 (.1/136جالمباب شرح الكتاب)، ( الميداني2)
 (.1/587جبمغة السالؾ) الصاكم،( 3)
 (.5/325جالمجمكع)النككم،( 4)
 (.3/3جاإلنصاؼ) المرداكم،( 5)
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 حكم استثمار أموال الزكاة: 

إف استثمار أمكاؿ الزكاة تعتبر مسألة معاصرة، لـ يتعرض الفقياء القدامى لمحديث عنيا 
بشكميا المعركؼ اليكـ، كالسبب في ىذا يرجع إلى بساطة النظاـ الزككم قديمان، كبساطة الحياة 
عمكمان مقارنة بالكاقع المعاصر، كألف االستثمار في عصرنا أخذ منحىن متسارعان في جميع 

 ت فكاف مف الطبيعي أف يدخؿ مجاؿ الزكاة، عمى خبلؼ ما كاف عميو الحاؿ سابقان.المجاال

نما تحدث الفقياء قديمان عف مسائؿ ليا عبلقة بمسألتنا، بحيث يمكف أف تبنى عمييا، كمف  كا 
ىذه المسائؿ التي تتصؿ ببحث استثمار أمكاؿ الزكاة اتصاالن كثيقان، مسألة فكرية أداء الزكاة، كقد 

كثير مف المعاصريف الخبلؼ في مسألتنا عمى ىذا الخبلؼ القديـ، لذلؾ كاف مف المناسب بنى 
التعرض ليذه المسألة، لبلستفادة منيا كالتخريج عمييا، ثـ نبدأ في طرح مسألتنا كآراء المعاصريف 

 فييا كأدلتيـ.

 فورية أدا  الزكاة: 

أجمع العمماء عمى كجكب أداء الزكاة عمى مف بمغ مالو نصابان كحاؿ عميو الحكؿ، لكف متى 
يجب عميو إخراج الزكاة؟ ىؿ يجب اإلخراج فكران متى حاؿ الحكؿ كأمكف إخراجيا؟ أك يجكز لو 

 تأخير األداء؟ اختمؼ الفقياء في ىذه المسألة عمى قكليف: 
كىك مذىب الجميكر مف المالكية كالشافعية كالحنابمة ك  : كجكب إخراج الزكاة عمى الفكر:األول

 . (1)رأم عند الحنفية 
 . (2): عدـ كجكب إخراج الزكاة عمى الفكر، كىك الرأم الثاني عند الحنفية القول الثاني

 أدلة القول األول: استدل الفريق األول بعدة أدلة منيا: 

  :﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ]قوله تعالي 

 {90}المنافقون: [       ﯁ ﯀

                                                           

 المرداكم،(، 2/204جالركضة)النككم، (، 3/134جالذخيرة)القرافي، (، 2/3جبدائع الصنائع) الكاساني،( 1)
 (.3/186جاإلنصاؼ)

 (.2/155جالعناية ) البابرتي،( 2)
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: أمرت اآلية باإلنفاؽ كىك إخراج الزكاة قبؿ مجيء المكت حتى ال يمكت عمى كجو الداللة
  . (1)المعصية كاإلثـ، مما يدؿ عمى عدـ جكاز ىذا التأخير 

  :{22}البقزة: [   ں ڱ]قوله تعالي 

أف اآلية أمرت بالزكاة، كاألمر المطمؽ عف الكقت عند الحنفية كعند طائفة مف  كجو الداللة:
 األصكلييف يقتضي الفكرية، فكجب االمتثاؿ فكران 

(2) . 

 ػٍْو خهلل صٍَ خٌنيب زند صٍَ: قاؿ ، عنو اهلل رضي الحارث بف ما أخرجو البخارم عف عقبة 

 ظّّخ خٌسْط يف خٍفط ونط: »فمدي ٌو، لًْ ؤً فمٍط خشؾ، ؤْ ٍّسػ فٍُ خٌسْط دخً ؼُ فإعشع، خٌؼصش، ًعٍُ

 . (3) «فمغّعو ؤزْعو، ؤْ فىشىط خٌصذلص، ِٓ

مبادرة النبي عميو الصبلة كالسبلـ إلى إخراج الصدقة دليؿ عمى فكرية أدائيا، ألف  كجو الداللة:
اإلنساف تعرض لو اآلفات كالببليا، كالتسكيؼ ربما يجره إلى تضييع حؽ الفقراء فبل تخمص 

 . (4)ذمتو 
 أدلة القول الثاني: أما الفريق الثاني فاستند إلى ما يمي: 

 لذلؾ يتعيف ال كما غيره، دكف ألدائيا األكؿ الزمف يتعيف فبل مطمؽ، بأداء الزكاة إف األمر 
 .  (5)آخر، كالراجح في أصكؿ الفقو أف األمر المطمؽ ال يدؿ عمى الفكرية  دكف مكاف

  إف مف تمؼ مالو الذم كجبت فيو الزكاة كتمكف مف األداء لـ يضمف، كلك كاف األداء كاجبان
 . (6)عمى الفكر لضمف 

 

                                                           

 (.4/417جأحكاـ القرآف) اليراسي، (1)
 (.5/335جالمجمكع)النككم، (، 1/95المرغيناني، اليداية)ج( 2)
 .[1430: رقـ الحديث 2/113مف أحب تعجيؿ الصدقة مف يكميا، /الزكاة ]البخارم: صحيح البخارم، (3)
 (.3/299جفتح البارم) ابف حجر،( 4)
 (.2/510جالمغني) ابف قدامة،( 5)
 (.2/3جبدائع الصنائع) الكاساني،( 6)
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 : الترجيح

إلى األدلة فإنو يترجح قكؿ الجميكر القائؿ بفكرية أداء الزكاة كعدـ جكاز تأخيرىا عف  بالنظر
كقتيا، كالسبب في ىذا الترجيح ليس ألف األمر المطمؽ يقتضي الفكر؛ ألف الراجح عند األصكلييف 

 .(1)أف األمر المطمؽ عف الكقت كالقرائف ال يدؿ عمى الفكر كال عمى التراخي 

ترجيح ىك كجكد قرينة قكية تقتضي الفكرية كعدـ التأخير، كىي أف الزكاة بؿ السبب في ال
يككف إخراج الزكاة أيضان  متعمقة بحؽ الفقراء كحاجتيـ، كحاجتيـ ناجزة معجمة، فيقتضي ذلؾ أف

 .(2)ناجزان 
 آرا  العمما  المعاصرين في جواز استثمار أموال الزكاة:

 تحرير محل النزاع:

إلى القكؿ بفكرية إخراج الزكاة متى أتى كقتيا بحمكؿ الحكؿ، كاتفقت ذىب جميكر الفقياء 
كممتيـ كذلؾ عمى أنو ينبغي أف تصؿ األمكاؿ التي أخذىا اإلماـ مف المزكيف إلى مستحقييا كاممة 

 .(3) غير ناقصة، كاتفقكا عمى أف آخذ الزكاة يجكز لو استثمارىا ألنو تصرؼ في ممكو

لكف كقع الخبلؼ في جكاز استثمار اإلماـ أك مف ينكب عنو ألمكاؿ الزكاة المدفكعة إليو 
ليعطييا لمفقراء، ىؿ استثماره إياىا يضر بالمستحقيف لتأخير كصكؿ ىذه األمكاؿ إلييـ كتعريضيا 
 لمضياع ؟ أـ أف استثمارىا يحقؽ مصمحة لمفقراء كيعكد بالنفع عمييـ عمى المدل البعيد؟ اختمؼ

 الفقياء عمى قكليف: 
 العثماني، كالشيخ آدـ تقي محمد ال يجكز استثمار أمكاؿ الزكاة: كممف ذىب إلى ىذا الشيخ األول:
، كىك اختيار المجمع الفقيي اإلسبلمي التابع لرابطة العالـ اإلسبلمي، كىك ما أفتت  اهلل عبد شيخ

 . (4)بو المجنة الدائمة  

                                                           

 .(175ص)نياية السكؿ  اإلسنكم،( 1)
 (.2/510جالمغني) ابف قدامة،( 2)
 (.2/36( ابف رشد، بداية المجتيد)ج3)
 عبد ، شيخ(16/447، فتاكل المجنة الدائمة )(323ص)قرارات مجمع الفقو اإلسبلمي  ،( رابطة العالـ اإلسبلمي4)
 .(1/353)ج 3الزكاة ع أمكاؿ تكظيؼ، اهلل
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 ىذا إلى ذىب المعاصريف: كممف أمكاؿ الزكاة: كعميو األكثر مفيجكز استثمار  :الثاني القول
كالدكتكر محمد  غدة، أبك الفتاح عبد كالشيخ القرضاكم يكسؼ كالدكتكر الزرقا مصطفى األستاذ

 صالح محمد كالدكتكر العبادم، السبلـ عبد كالدكتكر الخياط، العزيز عبد الزحيمي، كالدكتكر
األميف، كىك اختيار مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر  اهلل عبد حسف كالدكتكر الفرفكر،

 . (1)اإلسبلمي 

 أسباب الخالف:

  اختبلفيـ في فكرية أداء الزكاة: فمف ذىب إلى القكؿ بفكرية أداء الزكاة ذىب إلى المنع مف
أداء استثمار أمكاؿ الزكاة ألنو يخؿ بيذا المبدأ، كمف ذىب إلى القكؿ بعدـ كجكب فكرية 

الزكاة أجاز استثمار أمكاؿ الزكاة، غير أنو يبلحظ أف ىناؾ فريقان مف العمماء يرل فكرية 
 أداء الزكاة، كمع ذلؾ يجيز استثمار أمكاؿ الزكاة، لعدـ كجكد تعارض في ذلؾ عنده.

  اختبلفيـ في تمميؾ المستحقيف ألمكاؿ الزكاة: فمف ذىب إلى أف المستحؽ يتممؾ ماؿ
ى المنع مف استثمار أمكاؿ الزكاة ألنو يؤدم إلى التصرؼ في ممؾ الغير، الزكاة، ذىب إل

 كمف رأل عدـ التمميؾ، أجاز استثمار أمكاؿ الزكاة.
 

 أدلة األقوال:

 أدلة أصحاب الرأي األول وىم المانعون:

 استدؿ أصحاب الرأم األكؿ القائميف بعدـ جكاز استثمار أمكاؿ الزكاة بعدة أدلة كما يمي:
 :أدا  الزكاةفورية  .1

إف استثمار أمكاؿ الزكاة يؤدم إلى تأخير صرفيا لمستحقييا، كالزكاة كاجبة عمى الفكر، فبل 
يجكز إذان استثمارىا، جاء في قرار مجمع الفقو اإلسبلمي : ]يجب إخراج زكاة األمكاؿ عمى الفكر، 

سبحانو تعيينيـ بنص كذلؾ بتمميكيا لمستحقييا المكجكديف كقت كجكب إخراجيا، الذيف تكلى اهلل 
، ليذا فبل يجكز استثمار  {60}التوبت:اآليت  [   ﮹ ۀ ڻ ڻ ڻ]كتابو، فقاؿ 

                                                           

مكسكعة قضايا إسبلمية  الزحيمي،(، 421 - 1/381ج) 3مجمع الفقو اإلسبلمي: تكظيؼ أمكاؿ الزكاة ع( 1)
 (.1/633معاصرة)
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أمكاؿ الزكاة لمصمحة أحد مف مستحقييا، كالفقراء، لما ينطكم عميو مف محاذير شرعية متعددة : 
منيا اإلخبلؿ بكاجب فكرية إخراجيا، كتفكيت تمميكيا لمستحقييا كقت كجكب إخراجيا، كالمضارة 

 . (1)بيـ[
 :التمميك .2

ؿ ممكية الماؿ إلى مستحقيا مف األصناؼ المختمفة إف المزكي بمجرد إخراجو لزكاتو فإنو تنتق
ألف اهلل سبحانو كتعالى أضاؼ البلـ إلييـ في آية الزكاة، فبل يجكز التصرؼ في ىذا الماؿ مف 

 . (2)قبؿ اإلماـ؛ ألنو تصرؼ في ممؾ الغير 
 ضياع أموال الزكاة: .3

إف استثمار أمكاؿ الزكاة يجعميا عرضة لمضياع، كذلؾ أف المشاريع االستثمارية معرضة 
لمربح كالخسارة، كبالتالي فإف حدثت خسارة أدل ذلؾ إلى ضياع أمكاؿ الزكاة أك جزء منيا، كبالتالي 

 . (3)يضيع حؽ المستحقيف ليا، كىذا ال يجكز 

 أدلة أصحاب الرأي الثاني وىم المجيزون: 

 ل المجيزون الستثمار أموال الزكاة بعدة أدلة كما يمي: استد
 إطالق كيفية صرف أموال الزكاة: .1

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ]قاؿ تعالى: 

 [   ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

فمـ تحدد كيفية معينة لصرؼ  ، (4)أف اآلية أطمقت الصدقات   كجو الداللة:،  {60}التوبت:
نما نصت عمى جية مستحقييا ، فما داـ أنو سيصؿ حقيـ إلييـ فبل تضر كيفية إيصاؿ  أمكاليا، كا 

 ذلؾ، مما يفتح المجاؿ لئلماـ أف يستثمر ىذه األمكاؿ إذا رأل حاجة لذلؾ.

                                                           

 .(323ص)( رابطة العالـ اإلسبلمي: قرارات مجمع الفقو اإلسبلمي 1)
 (.2/518جأبحاث فقيية في قضايا الزكاة المعاصرة) شبير، (2)
 (.1/353)ج 3ع كظيؼ أمكاؿ الزكاةت، عبد اهللشيخ  (3)
 (.4/206جأحكاـ القرآف ) اليراسي، (4)
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 فعل النبي عميو الصالة والسالم والصحابة الكرام:  .2

فالنبي صمى اهلل عميو كسمـ كالصحابة الكراـ، كانكا يستثمركف أمكاؿ الصدقة مف إبؿ كبقر 
ؤََٔظُ زُْٓ َِدٌِهٍ، ؤََّْ َٔدعًد،  فؼٓكغنـ، كقد جعمكا ليا أماكف خاصة لرعايتيا، كرعاة يرعكنيا لتكثر كتنمك، 

بِْْ شِحْعُُْ ؤَْْ ظَخْشُـٌُخ »خٌَّْذِّنَصَ فَدـْعًٌََْىَد، فَمَديَ ٌَيُُْ سَعٌُيُ خٌٍَّوِ صٍَََّ خٌٍَّوُ ػٍََْْوِ: ِِْٓ ػُشَّْنَصَ لَذٌُِِخ ػٍَََ خٌنَّسِِِّ صٍَََّ خٌٍَّوُ ػٍََْْوِ 

ظَذًُّخ ػَِٓ خٌْةِعٍَْدَِ ًَخعْعَدلٌُخ ، فَفَؼٌٍَُخ فَصَمٌُّخ ًََِدٌٌُخ ػٍَََ خٌشِّػَدءِ فَمَعٌٍَُىُُْ ًَخسْ«بٌََِ بِزًِِ خٌصَّذَلَصِ، فَعَشْشَزٌُخ ِِْٓ ؤَزٌَْخٌِيَد ًَؤٌَْسَدِٔيَد

آؼَدسِىُِْ، فَإُظَِِ زِيُِْ فَمَطَغَ ؤَّْذِّيُِْ  رًَْدَ سَعٌُيِ خٌٍَّوِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ، فَسٍََغَ رٌَِهَ سَعٌُيَ خٌٍَّوِ صٍَََّ خٌٍَّوُ ػٍََْْوِ، فَسَؼَػَ فِِ

 .(1) شِوٌُخ زِدٌْمَشَّشِ لَعََّ َِدظٌُخ "ًَؤَسْـٍَُيُُْ ًَعًَََّ ؤَػُْْنَيُُْ ًَظُ

أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ جعؿ ليذه اإلبؿ مراعي خاصة لتكثر كيكثر لبنيا، كما  كجو الداللة:
 .(2)ىذا إال نكع مف االستثمار 

 المصمحة الشرعية: .3

إف المصالح المرسمة مصدر مف مصادر التشريع، كفعؿ اإلماـ إنما ىك منكط بالمصمحة، 
ذا نظرنا إلى مكضكع استثمار أمكاؿ الزكاة، نجد أنيا تعكد بالنفع الكبير عمى المحتاجيف، بزيادة  كا 

ف المصمحة إنما ال تعتبر عن دما عطياتيـ، كالقدرة عمى شمكؿ عدد أكبر مف الفقراء كالمحتاجيف، كا 
تخالؼ نصان، كىنا في مسألتنا ال مخالفة فيو لنص، بؿ عمى العكس فإف االستثمار محقؽ لمقاصد 
الشريعة، ألف مف مقاصدىا المعركفة حفظ الماؿ، فما بالنا بتكثير ىذا الماؿ كنمائو كليس حفظو 

 . (3)فحسب. 
 القياس عمى أموال اليتامى: .4

ػَْٓ ػَّْشًِ زِْٓ شُؼَْْرٍ قياس استثمار أمكاؿ الزكاة عمى استثمار أمكاؿ اليتامى بكاسطة أكصيائيـ، 

                                                           

                  .[1501 : رقـ الحديث 2/130استعماؿ إبؿ الصدقة كألبانيا ألبناء السبيؿ، /الزكاة ]البخارم: صحيح البخارم، (1)

 (.2/519جأبحاث فقيية في قضايا الزكاة المعاصرة) شبير،( 2)
 (. 2/521ج)المرجع السابؽ( 3)
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، ًٌََد َّعْشُوْوُ ؤٌََد َِْٓ ًٌََِِ َّعًِّْد ٌَوُ َِديٌ فٍََْْعَّفِشْ فِْوِ»ؤََّْ خٌنَّسَِِّ صٍَََّ خٌٍَّوُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ خَطَرَ خٌنَّدطَ فَمَديَ:  ػَْٓ ؤَزِْوِ ػَْٓ ـَذِّهِ

فإذا جاز استثمار أمكاؿ اليتامى كىي ممؾ ليـ، جاز استثمار أمكاؿ الزكاة ، (1) «لَعََّ ظَإْوٍَُوُ خٌصَّذَلَصُ
التي ىي ممؾ لمستحقييا، بجامع المالية فييما، بؿ إف أمكاؿ الزكاة أكلى ألف الذم يتكلى استثمار 

صمحة، كىك أقدر عمى الخكض في مجاؿ االستثمار، ىذه األمكاؿ ىك كلي األمر، كفعمو منكط بالم
 .(2) بخبلؼ األكصياء

 القياس عمى الوقف: .5

الكقؼ ىك إخراج العيف مف ممؾ صاحبيا إلى سبيؿ اهلل، فيتعمؽ حؽ المكقكؼ عميو بالكقؼ، 
ذا كيقصد بو التقرب إلى اهلل تعالى، ككذلؾ الزكاة فإنيا ماؿ كجب فيو حؽ لمففراء تقربا هلل تعالى، فإ

 .(3)جاز االستثمار في أمكاؿ الكقؼ، جاز كذلؾ في أمكاؿ الزكاة 
 األدلة العامة الحاثة عمى االستثمار: .6

بينا في الفصؿ السابؽ حث الشريعة عمى استثمار األمكاؿ كالعمؿ عمى تنميتيا، بشتى 
 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ] الطرؽ المشركعة، كالنصكص في ذلؾ كثيرة، فمنيا قكلو تعالى

ك عف سعيد بف ، {90}الجمعت: [   ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
فِِ ِِؽٍِْوِ، وَدَْ لَِّنًد ؤَْْ ٌَد  َِْٓ زَدعَ دَخسًخ ؤًَْ ػَمَدسًخ، فٍََُْ َّفْؼًَْ ؼََّنَوُ»: حريث قاؿ: قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ

كأمكاؿ الزكاة مف فيذه نصكص عامة دالة عمى مشركعية االستثمار كالندب إليو، ، (4) «ُّسَدسَنَ ٌَوُ فِْوِ
جممة األمكاؿ التي تشمميا ىذه النصكص، كالدليؿ العاـ يعمؿ بو عند جميع الفقياء ما لـ يعارضو 

                                                           

، كضعفو اإلماـ [641: رقـ الحديث 3/23ما جاء في زكاة ماؿ اليتيـ، /الزكاة  ]الترمذم: سنف الترمذم، (1)
 (.3/23)المرجع نفسو الترمذم:

 (.2/521جأبحاث فقيية في قضايا الزكاة المعاصرة) شبير،( 2)
 .(491ص)نكازؿ الزكاة  الغفيمي، (3)
مف باع عقارا /الرىكف : سنف ابف ماجو،ابف ماجو ]، [18739 رقـ الحديث : 36/31، أحمد حنبؿ: مسند]ابف  (4)

: ، كقاؿ شعيب األرناؤكط :حديث حسف بمتابعاتو كشكاىده[2490: رقـ الحديث 36/31كلـ يجعؿ ثمنو في مثمو،  
 (.31/36) مسند أحمد



 

 
48 

 

 . (1) دليؿ خاص، كليس ىنا ما يعارضو

 استثمار أموال الزكاة يدخل تحت قولو )وفي سبيل اهلل(: .7

ائفة مف الفقياء مف مصارؼ الزكاة الثمانية أف يصرؼ في سبيؿ اهلل تعالى، كقد ذىبت ط
إلى جعؿ معنى في سبيؿ اهلل كاسعان، بحيث يشمؿ كجكه الخير المتعددة، مف إنشاء المصانع كعمارة 

، فإذا كاف األمر كذلؾ، فاستثمار ىذه األمكاؿ بما  (2)المساجد ككؿ ما يعكد بالنفع عمى الناس 
 . (3)يعكد بالنفع عمى المستحقيف أكلى، كبالتالي فيك أمر مشركع 

 مناقشة األدلة:

 مناقشة أدلة المانعين:

 نكقش دليؿ المانعيف األكؿ كىك )فكرية أداء الزكاة( باآلتي: .1
أف مسألة فكرية أداء الزكاة مسألة خبلفية، فمف قاؿ بعدـ كجكب الفكر في األداء،  . أ

 يجيز استثمار أمكاؿ الزكاة ببل حرج، فبل يصح االستدالؿ عميو بأصؿ ىك ال يقر بو.
التسميـ بأف الزكاة تجب عمى الفكر، فإنو ال يدؿ عمى عدـ مشركعية استثمار كعمى  . ب

أمكاؿ الزكاة، ألف الخطاب بفكرية أداء الزكاة إنما ىك متكجو لممزكي، كىك قد أخرج 
النصيب الزككم مف عيدتو كذمتو بدفعو إلى اإلماـ أك نائبو، فمـ يبؽ محظكر، فيجكز 

 قييا لممصمحة، فقد ثبت أف النبي صمى اهلل عميوحينئًذ لئلماـ تأخير صرفيا لمستح

 كسمـ كاف يسـ إبؿ الصدقة
 ، كىك يدؿ عمى تأخير صرفيا (4)

 يقكؿ ابف حجر :]،  (5)
 . (6) [كفيو جكاز تأخير القسمة ألنيا لك عجمت الستغني عف الكسـ

إال أف الفقياء مف  –كىذا الذم ترجح عندنا   -نسمـ أف األصؿ أداء الزكاة عمى الفكر  . ت
الشافعية كالحنابمة كغيرىـ كأبي عبيد استثنكا حاالًت يجكز فييا تأخير صرؼ الزكاة 

                                                           

 (.2/520جأبحاث فقيية في قضايا الزكاة المعاصرة) شبير،( 1)
 (.16/87جمفاتيح الغيب) الرازم،( 2)
 . (489ص )نكازؿ الزكاة  الغفيمي، (3)
 .[1502 : رقـ الحديث 2/130كسـ اإلماـ إبؿ الصدقة بيده، ]البخارم: صحيح البخارم، الزكاة/ ( 4)
 .(480ص )نكازؿ الزكاة  الغفيمي، (5)
 (.3/367جفتح البارم) ابف حجر،( 6)
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 ، كمف ىذه الحاالت:  (1)عف كقتيا لممصمحة 
 (2)حاجة شديدة  أف يؤخرىا لمصمحة كانتظار مستحؽ ليا أصمح أكذم قرابة، أك ذم  . 
  (3)أف يؤخر أداءىا لتردده في استحقاؽ الحاضريف ليذه الزكاة . 
  التأخير لدفع ضرر، نحك خكفو عمى نفسو كمالو، أك خكفو أف يعكد إليو ساعي الزكاة

 . (4)فيأخذىا منو مرة أخرل 

رر فييا أك فيا ىـ الفقياء استثنكا ىذه الحاالت كغيرىا، فأجازكا تأخير صرؼ الزكاة لدفع ض
جمب مصمحة، كليس ىناؾ مصمحة أكبر مف تكثير األمكاؿ التي تغطي حاجات الفقراء 

 كالمحتاجيف، كتقمؿ نسب الفقر في المجتمع اإلسبلمي
(5)

. 

كيمكف أف يناقش الدليؿ: بأف استثمار أمكاؿ الزكاة ال يؤدم إلى تأخير دفع الزكاة إلى  . ث
عندما يقكـ باستثمار أمكاؿ الزكاة عف طريؽ مستحقييا، كذلؾ أنو ال يتصكر أف اإلماـ 

شركات أك مؤسسات متخصصة، أف تككف خزينة الزكاة خاكية، فالعممية االستثمارية 
عممية مستمرة، أمكاؿ تتحرؾ مع كجكد مبالغ ثابتة مكجكدة لدل مؤسسة الزكاة، فيعطى 

عمى مستحقيف مستحؽ الزكاة منيا، كعندما تتدفؽ أرباح جديدة يتـ تكزيع مبالغ أخرل 
 آخريف، كىكذا فيي عممية مستمرة غير متكقفة.

 كنكقش الدليؿ الثاني كىك )التمميؾ( باآلتي: .2
إف اشتراط تمميؾ الماؿ لمستحؽ الزكاة مسألة محؿ نظر كاختبلؼ، فميست مسممة، بؿ  . أ

 ىناؾ حاالت أجاز فييا الفقياء صرؼ الزكاة ببل تمميؾ
(6)  

ال نسمـ أف التمميؾ غير حاصؿ، بؿ ىـ يممككف ىذا الماؿ، لكف اإلماـ ينكب عنيـ في  . ب
 .(7)التمميؾ إلى أف يعطييـ مستحقاتيـ 

                                                           

 .(704ص)األمكاؿ  أبك عبيد،(، 2/510جالمغني) ابف قدامة،(، 3/135جنياية المحتاج) الرممي،( 1)
 (.2/510جالمغني) ابف قدامة،(، 3/343جتحفة المحتاج) ابف حجر الييتمي،( 2)
 (.3/135جنياية المحتاج) الرممي،( 3)
 (.3/187جاإلنصاؼ) المرداكم،( 4)
 (.2/522جأبحاث فقيية في قضايا الزكاة المعاصرة) شبير،( 5)
 (.2/525ج)المرجع السابؽ( 6)
 .  (482ص)نكازؿ الزكاة  الغفيمي، (7)
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ال نسمـ بأف التمميؾ مفقكد، بؿ ىك حاصؿ، غاية األمر حصكؿ التأخير في صرؼ  . ث
 . (1)مستحقاتيـ، كذلؾ لممصمحة 

 باآلتي: نكقش فقد ،(كاةالز  أمكاؿ ضياع) كىك الثالث لمدليؿ كبالنسبة .3
إف استثمار أمكاؿ الزكاة اليكـ يخضع لدراسات اقتصادية كتدقيقات تجعؿ احتماؿ  . أ

الخسارة فييا ضعيفة، باإلضافة إلى أنو ينبغي أف يجعؿ مجاؿ استثمار أمكاؿ الزكاة في 
 المشاريع ذات الخطر المنخفض، كذلؾ تجنبان لمخسارة أك تقميبلن منيا

(2) . 

يناقش أيضان بأف العممية االستثمارية عممية متكاصمة، فعند حدكث خسارة ما كيمكف أف  . ب
ال يؤدم ذلؾ إلى ضياع الماؿ، فقد سبؽ ذلؾ أرباح كيتكقع أف تحصؿ أرباح أخرل، 
 فيي عممية مستمرة، خصكصان إذا خضعت لدراسة جدكل، بحيث تقمؿ فرص الخسارة.

 : أدلة المجيزينمناقشة 

نا نسمـ أنو لـ يرد نص في كيفية صرؼ الزكاة لمستحقييا، لكف الذم نكقش الدليؿ األكؿ: أ .1
ينبغي أف يترتب عمى ىذا أال نبتدع في الديف، بؿ نقتصر عمى الكارد عف النبي صمى اهلل 

 . (3)عميو كسمـ، كقد كاف يصرؼ الزكاة لمستحقييا دكف استثمار ىذه األمكاؿ 
مـ بجعؿ مراعي إلبؿ الصدقة، كنكقش ىذا استدؿ المجيزكف بفعؿ النبي صمى اهلل عميو كس .2

الدليؿ: بأف جعؿ مراعي لئلبؿ ال يعني ذلؾ استثماران فييا، بؿ غاية األمر أنو كاف لحفظ 
ىذه الحيكانات لحيف تكزيعيا عمى مستحقييا، كما يحصؿ مف زيادة في أعدادىا كتكالد 

 . (4)ال بد منو  كتكاثر ليا، إنما كاف أمران غير مقصكد لذاتو، بؿ ىك أمر طبيعي
كنكقش استدالؿ المجيزيف بالمصمحة الشرعية: بأف المصمحة الشرعية المعتبرة ىي التي  .3

تكافؽ الشرع، كال تخالفو في شيء، كفي مسألتنا تتعارض ىذه المصمحة مع األمر بفكرية 
أداء الزكاة كصرفيا لمستحقييا دكف تأخير، فبالتالي تعتبر ىذه المصمحة ممغاة ال يجكز 

 .(5)الستدالؿ بيا ا
                                                           

 .  (482ص)نكازؿ الزكاة  الغفيمي،( 1)
 (. 2/523جأبحاث فقيية في قضايا الزكاة المعاصرة) شبير،( 2)
  )مكقع الكتركني(.ار أمكاؿ الزكاة كتطبيقاتو أحكاـ استثم ،الحفظاكم (3)
 .(484ص)نكازؿ الزكاة  الغفيمي، (4)
 ار أمكاؿ الزكاة كتطبيقاتو )مكقع الكتركني(.أحكاـ استثم ،الحفظاكم (5)
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 أما استدالليـ بالقياس عمى أمكاؿ اليتامى فنكقش باآلتي: .4
إف ىذا قياس مع الفارؽ؛ ألف أمكاؿ الزكاة كاجبة عمى الفكر، كليس كذلؾ أمكاؿ  . أ

اليتامى، فإنيا تحفظ ليؤالء اليتامى حتى يبمغكا رشدىـ، كيحسنكا التصرؼ في 
 . (1)ماليـ، فيدفع ليـ حينئًذ، فبل يصمح قياس أمكاؿ الزكاة عمييا 

اؿ اليتامى يستثمر فييا كىذا القياس ال يصح أيضان مف جية أخرل، كىي أف أمك  . ب
فيما زاد عف جاجة اليتامى، كأمكاؿ الزكاة ليس فييا شيء زائد عف حاجة 

 . (2)المستحقيف 
استدؿ المجيزكف بالقياس عمى أمكاؿ الكقؼ، كنكقش: بأنو قياس مع الفارؽ، إذ أف الكقؼ  .5

نما يممؾ غمتو كثمرتو،  لذلؾ جاز متفؽ عمى أف المكقكؼ عميو ال يممؾ رقبة المكقكؼ، كا 
استثماره، أما الزكاة فإف المستحؽ ليا يممؾ عينيا، لذلؾ امتنع استثمار الماؿ ىنا بغير 

 . (3)إذنو 
أما استدالليـ بالنصكص العامة الدالة عمى االستثمار، فيمكف أف يناقش: بأف ىذه األدلة  .6

كجب أداء العامة ال تصمح لمداللة عمى جكاز استثمار أمكاؿ الزكاة؛ لكجكد أدلة خاصة ت
ف األدلة العامة إذا عارضتيا األدلة الخاصة  الزكاة لمستحقييا عمى الفكر دكف تأخير، كا 

 ، فبل يسمـ حينئًذ االستدالؿ بيذه النصكص العامة. (4)قدمت األخيرة عمييا 
كاستدؿ المجيزكف بأف استثمار أمكاؿ الزكاة يدخؿ تحت قكلو تعالى )كفي سبيؿ اهلل(،  .7

ع في مصرؼ في سبيؿ اهلل قكؿ مرجكح، بؿ الراجح الذم عميو أكثر كنكقش: بأف التكس
، فبالتالي البناء عمى ىذا القكؿ  (5)المفسريف كالفقياء أنو يقصد بو الجياد في سبيؿ اهلل 

 . (6)المرجكح ال يستقيـ 

                                                           

 .(491ص)نكازؿ الزكاة  الغفيمي، (1)
 .(491)ص المرجع السابؽ( 2)
 .(492ص) نفس المصدر( 3)
 (.5/428جالمحصكؿ) الرازم،، (151ص)التبصرة في أصكؿ الفقو  الشيرازم،( 4)
البياف  ابف رشد،(، 1/298جتبييف الحقائؽ) ،يع(، الزيم14/319ججامع البياف) الطبرم،( 5)

 (.1/426جالكافي في فقو اإلماـ أحمد) ابف قدامة،(، 11/557جنياية المطمب) الجكيني،(، 18/516جكالتحصيؿ)
 (.2/528جأبحاث فقيية في قضايا الزكاة المعاصرة) شبير،( 6)
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 الترجيح: 

القائؿ  بعد النظر في أدلة الفريقيف كمناقشة تمؾ األدلة، يترجح لدل الباحث القكؿ الثاني
 بجكاز استثمار أمكاؿ الزكاة، كذلؾ لؤلسباب اآلتية:

  إف أبرز ما اعتمد عميو المانعكف، ىك فكرية أداء الزكاة، كقد بينا أف ىذا اإلشكاؿ غير
متحقؽ، فإف الدكلة عندما تسند العممية االستثمارية إلى جيات متخصصة، كتصبح العممية 

يا األمكاؿ التي تعطي منيا المستحقيف، غير االستثمارية مستمرة، فإنو تبقى في أيدي
األمكاؿ التي تتداكؿ في االستثمار، أضؼ إلى ذلؾ أف ىذا التأخير القميؿ في الصرؼ إنما 

 ىك لمصمحة أكبر تعكد عمى المستحقيف.
  اإلسبلـ لـ يحدد طريقة معينة لصرؼ أمكاؿ الزكاة، كبالتالي فإف صرفيا عف طريؽ

 ج عف اإلطار الشرعي.مشاريع استثمارية، ال يخر 
  يجكز فييا تأخير صرؼ  –كما بينا سابقا  –إف كثيران مف الفقياء نصكا عمى حاالت

الزكاة، لمصمحة معينة كألسباب محددة، كليست تمؾ األسباب بأكلى مف تنمية أمكاؿ الزكاة 
غناء الفقراء.  كتكثيرىا، كا 

 الرئيسي ىك إغناء الفقراء،  ىذا القكؿ ىك المنسجـ مع مقاصد الزكاة، فإف مقصد الزكاة
ف استثمار أمكاؿ الزكاة يحقؽ ىذا المقصد بشكؿ كبير، كبفارؽ كبير عف  كسد حاجتيـ، كا 
إعطاء المستحقيف لمزكاة بدكف استثمار ليا، فإنيا ميما بمغت ال تفي بحاجات الفقراء كال 

 تسد فاقتيـ.
 ا، فما كاف يحقؽ ىذه المصمحة إف أفعاؿ اإلماـ أك الدكلة منكطة بالمصمحة العامة كتحقيقي

كال يتعارض مع الشرع فإنو ينبغي ليا القياـ بو، كال خبلؼ أف المصمحة متحققة في 
 استثمار أمكاؿ الزكاة، كال تعارض الشريعة في شيء محقؽ.
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 ضوابط استثمار الدولة ألموال الزكاة: 

، كسد حاجات المحتاجيف إف الحاجة األساسية الستثمار أمكاؿ الزكاة ىي تقميؿ نسب الفقر
ف اإلماـ كما  كالمستحقيف ألمكاؿ الزكاة، كرفع المستكل المعيشي لمفرد في المجتمع اإلسبلمي، كا 

 أسمفنا فعمو دائمان منكط بالمصمحة العامة، خاصة فيما يتعمؽ بحقكؽ الناس كأمكاليـ.

ا، أف تقكـ بيذا كفؽ مف أجؿ ىذا كاف ال بد لمدكلة كىي تقكـ باستثمار أمكاؿ الزكاة كتنميتي
ضكابط شرعية، تحفظ عمى أىؿ الحقكؽ حقكقيـ، كتجعؿ استثمار أمكاؿ الزكاة أداة لمنيضة 

 االقتصادية لمدكلة، ال عبئان عمى كاىؿ المستحقيف.

كيمكف أف نجمؿ أىـ الضكابط التي ينبغي لمدكلة أف تراعييا في استثمار أمكاؿ الزكاة، في 
  (1)البنكد التالية:

كالحاجة الضركرية لمطعاـ أك الكسكة أك : ألمكاؿ الزكاة عاجمة صرؼ استحقاؽ كجكهعدـ  .1
 الزكاة صرؼ تأخير يجكز فبل السكف أك نحك ذلؾ مف الضركريات، فإنو إف كجد ذلؾ،

ذا فإنيا تباع  كالعقارات كالمصانع: ثابتة أصكؿ شكؿ عمى الزكاة أمكاؿ كانت فييا، كا 
 .الكجكه تمؾ كتصرؼ في

فيجب أف يككف استثمار أمكاؿ الزكاة في مجاالت  :ـ بضكابط االستثمار العامةااللتزا .2
 مف في مجاؿ الزكاة أمكاؿ استثمار يجكز فبل كلذا كالزراعة، كالصناعة كالتجارة مشركعة:
 كالربا كغيره مف المحرمات.: المحرمة المجاالت

كالقياـ بدراسة جدكل لتمؾ اختيار المشركعات االستثمارية ذات الخطر المنخفض جدان،  .3
 المشاريع، تقميبلن الحتمالية خسارة ىذه األمكاؿ، حتى ال تضيع عمى الفقراء.

أف يقكـ بعممية استثمار أمكاؿ الزكاة، جيات ذات خبرة عالية في مجاؿ االستثمار، كتتحقؽ  .4
 فييـ األمانة كالنزاىة.

 اإلشراؼ أمر االستثمارية، كأف يسنداإلشراؼ الدائـ مف قبؿ الدكلة عمى سير العممية  .5
 كاألمانة. كالخبرة الكفاءة ذكم إلى كاإلدارة

: لممستحقيف راجحة حقيقية تكفر حاجة حقيقية الستثمار أمكاؿ الزكاة، كتكفر مصمحة .6
                                                           

 الغفيمي،(، 2/533أبحاث فقيية في قضايا الزكاة المعاصرة) شبير، (،1/358)جتكظيؼ أمكاؿ الزكاة  ،الفرفكر (1)
 .(96ص)تنمية أمكاؿ الزكاة  الدحدكح،، (495ص)نكازؿ الزكاة 
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  .ليـ الكريمة الحياة يحقؽ دائـ مكرد كتأميف
 إال يصرؼ فبلأف ال تصرؼ أرباح االستثمار إال ضمف مصارؼ الزكاة كأحكاميا،  .7

 لممستحقيف.
حماية حقكؽ المستحقيف بعقكد تبرميا الدكلة ممثمة بجية الزكاة فييا، تتعيد بمكجبيا بحفظ  .8

 الحقكؽ عمى أصحابيا، في حاؿ حدكث مشكمة ما.
أف يتخذ قرار استثمار أمكاؿ الزكاة مف الجية الرسمية المكمفة مف قبؿ الدكلة بإدارة الزكاة،  .9

 المستكيات، ألنو ليس قراران ىينان. كيككف ذلؾ عمى أعمى
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 المطمب الثاني: إحيا  الموات
أمر اهلل تعالى اإلنساف أف يضرب في األرض، كيسعى في البر كالبحر، كاستخمفو فييا 
صبلحيا، كاألرض كانت كما زالت شغؿ اإلنساف الشاغؿ منذ القدـ، فممكية األرض  إلعمارىا كا 

 كمكاف.عنصر ميـ اقتصاديا في كؿ زماف 
فإف األرض ىي التي تقكـ عمييا الزراعة، التي تعد أىـ ركائز االقتصاد إلى جانب الصناعة 
كالتجارة، فمتى كاف االىتماـ باألرض كبيران كاف الناتج الزراعي فعاالن في بناء اقتصاد قكم، أما إف 

 كاف االىتماـ قميبلن عاد ذلؾ بالسمب كالرككد عمى اقتصاد الدكلة.
لك نظرنا إلى مجمؿ األراضي في عالمنا اإلسبلمي خصكصان، كفي كؿ دكؿ العالـ غير أننا 

عمكمان، سنجد أف قسمان كبيران مف ىذه األراضي ميمؿ، ال تقكـ عميو زراعة كال مصانع كال غيرىا، 
 كىك ما يسميو الفقياء األرض المكات.

األرض في القرآف الكريـ  كالشريعة اإلسبلمية اىتمت باألرض اىتمامان كبيران، كتكررت كممة
مرة، كجاء التأكيد في القرآف أف ىذه األرض خمقيا اهلل لئلنساف كسخر لو ما فييا، قاؿ  541

، كجعؿ ىذا اإلنساف {92آيت }البقزة: [ ...ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ]تعالى: 
، كبيف {20آيت }البقزة: [ ...پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]مستخمفان فييا :

ٿ ]بعمارة األرض كاستغبلليا الستخراج خيراتيا كمنافعيا، قاؿ تعالى: القرآف أف اإلنساف مأمكر

 .{91}الملك: [ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ   
ْٓ ؤََٔظٍ، لَديَ: لَديَ سَعٌُيُ خهللِ صٍَََّ فؼَكالنبي صمى اهلل عميو كسمـ رغب في زراعة كغرس األرض، 

 :َ  «لَصٌَّغْشِطُ غَشْعًد، ؤًَْ َّضْسَعُ صَسْػًد، فََْإْوًُُ ِِنْوُ طَْْشٌ، ؤًَْ بِْٔغَدٌْ، ؤًَْ زَيَِّْصٌ، بٌَِّد وَدَْ ٌَوُ زِوِ صَذََِد ِِْٓ ُِغٍٍُِْ »خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ
وَدَْ َِد ؤُوًَِ ِِنْوُ ٌَوُ صَذَلَصً، َِد ِِْٓ ُِغٍٍُِْ َّغْشِطُ غَشْعًد بٌَِّد »ػَْٓ ـَدزِشٍ، لَديَ: لَديَ سَعٌُيُ خهللِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ: ، ً (1)

ذَلَصٌ، ًٌََد َّشْصَئُهُ ؤَلَذٌ بٌَِّد وَدَْ ٌَوُ ًََِد عُشِقَ ِِنْوُ ٌَوُ صَذَلَصٌ، ًََِد ؤَوًََ خٌغَّسُغُ ِِنْوُ فَيٌَُ ٌَوُ صَذَلَصٌ، ًََِد ؤَوٍََطِ خٌطَّْْشُ فَيٌَُ ٌَوُ صَ

 .  (2) «صَذَلَصٌ

                                                           

 .[1553: رقـ الحديث 3/1189 /فضؿ الغرس كالزرع،المساقاة ]مسمـ: صحيح مسمـ، (1)
 .[1552: رقـ الحديث 3/1188فضؿ الغرس كالزرع، /ساقاةالم  ]مسمـ: صحيح مسمـ،( 2)
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لسنة تؤكد ببل ريب حث الشريعة عمى االىتماـ باألرض فيذه النصكص مف القرآف كا
 كعمارتيا، كعدـ تركيا ىمبلن ببل رعاية كال استغبلؿ، كمف ىنا جاء الترغيب بإحياء األرض المكات.

 تعريف إحيا  الموات

 إحيا  الموات لغًة:

 . (1)اإلحياء ىك جعؿ الشيء حيان، كأحيا اهلل األرض أنبت فييا الزرع 

كىك ما ال ركح فيو، كاألرض المكات ىي التي ال كالمكات بضـ الميـ كالفتح لغة مثؿ المكت 
 . (2)مالؾ ليا كال ينتفع بيا أحد، أك خمت مف العمارة كالسكاف، سميت مكاتان تسمية بالمصدر 

 إحيا  الموات اصطالحًا: 

مسمـ كال ذمي، كىك  ما ال ينتفع بو مف األراضي، كليس ممؾعرؼ الحنفية المكات بأنو :] 
حياؤه عبارة عف جعمو بحيث ينتفع بو  (3) [بعيد مف العمراف  . (4)، كا 

حياء المكات  (5)كعند المالكية عرؼ ابف عرفة المكات بأنو :] ما انفؾ عف االختصاص[  ، كا 
 . (6)بيا[  انتفاعو عف المعمر انصراؼ عدـ يقتضي بما األرض داثر لتعمير ىك ] لقب

ـٍ تيعىمٍَّر، أما الشافعية فقد عرؼ شيخ اإلسبلـ زكريا األنصارم المكات بأنو: ]  اأٍلىٍرضي الًَّتي لى
ًريـه ًلمىٍعميكرو  اًىًميَّةن، كىالى ًىيى حى حياء المكات ىك ما كاف عمارة لممحيا، كىك أف  (7)[ أىٍك عيمٍّرىٍت جى ، كا 

 . (8) راعة ك سكف كغير ذلؾمنيا، باختبلؼ المقاصد مف ز  األرض لما يريدهيييئ 
                                                           

شرح حدكد ابف عرفة  الرصاع،الحاء كالياء، /( مادة حيي3/398جالمحكـ كالمحيط األعظـ) ابف سيده،( 1)
 (.1/114جكشاؼ اصطبلحات الفنكف) التيانكم،، 407ص
) الحميرم،( 2) المصباح  الفيكمي،، 804الكميات ص الكفكم،(، أبك البقاء 9/6408جشمس العمـك

.5/104جتاج العركس) الزبيدم،(، 2/583جالمنير)  (، مادة مىكىتى
 (.3/66جاالختيار لتعميؿ المختار) المكصمي،ابف مكدكد ( 3)
 (.10/69 جالعناية) البابرتي،( 4)
 (.8/72 جمنح الجميؿ) عميش،( 5)
 (.8/72 ج)المرجع السابؽ( 6)
 (.3/352جالغرر البيية) األنصارم، (7)
 (.5/339جنياية المحتاج) الرممي،(، 2/358جاإلقناع) الشربيني،( 8)
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لمكات: ىك األرض الخراب الدارسة، تسمى كعرؼ ابف قدامة مف الحنابمة المكات فقاؿ: ] ا
إحياء األرض تعميرىا ، أما إحياء المكات فيقكؿ الزركشي الحنبمي :]  (1) [ميتة كمكاتا كمكتانا

 .   (2) [عمى ما يتعارفو الناسالعمارة العرفية لما تراد لو، إذ الشارع أطمؽ اإلحياء، فيحمؿ 

كالمبلحظ في تعريفات الفقياء لؤلرض المكات أنيـ لـ يبتعدكا عف المعنى المغكم ليا كثيران، 
نما خالفكه في الصياغة، إضافةن إلى ذكر بعض الشركط التي عند كؿ مذىب في اعتبار األرض  كا 

مف عبارة الزركشي الحنبمي في  مكاتان مف عدمو، ككذلؾ األمر في تعريفيـ لئلحياء، كما يظير
 تعريفو لئلحياء.

إصالح نعرؼ إحياء األرض المكات بأنو: ندمجيا فيمكف أف بناءن عمى ىذه التعاريؼ ك 
األرض الميممة غير الممموكة ألحد، وتعميرىا بكل الوسائل التي تعود بالنفع عمى اإلنسان، من 

 .زراعة وبنا  ونحو ذلك

 مشروعية إحيا  الموات:

 ثبتت مشروعية إحيا  الموات بالسنة واإلجماع والمعقول: 

 أواًل: السنة:

َِْٓ ؤَلَْْد ؤَسْضًد َِِّْعَصً فَيَِِ ٌَوُ، ًٌََْْظَ »ػَْٓ ىِشَدَِ زِْٓ ػُشًَْشَ، ػَْٓ ؤَزِْوِ، ؤََّْ سَعٌُيَ خٌٍَّوِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ لَديَ:  .1

 . (3) «ٌِؼِشْقٍ ظَدٌٍُِ لَكٌّ

َ لَضََ ؤََّْ خٌْإَسَِْ ؤَسُِْ خٌٍَّوِ، ًَخٌْؼِسَددَ ػِسَددُ خٌٍَّوِ، ًََِ»ْٓ ػُشًَْشَ، لَديَ: ؤَشْيَذُ ػَ .2 ْٓ ؤََّْ سَعٌُيَ خٌٍَّوِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ

 . (4) «ؤَلَْْد ٌََِخظًد فَيٌَُ ؤَلَكُّ زِوِ

، «َِْٓ ؤَػَّْشَ ؤَسْضًد ٌَْْغَطْ ٌِإَلَذٍ فَيٌَُ ؤَلَكُّ»صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ لَديَ:  ػَْٓ ػَدجِشَصَ سَضَِِ خٌٍَّوُ ػَنْيَد، ػَِٓ خٌنَّسِِِّ .3
                                                           

 (.5/416جالمغني) ابف قدامة،( 1)
 (.4/264جشرح الزركشي عمى مختصر الخرقي) الزركشي،( 2)
قاؿ ابف  [.1379: رقـ الحديث 3/655ما ذكر في إحياء أرض المكات، /األحكاـ]الترمذم: سنف الترمذم،  ( 3)

 (.6/474ىذا حديث حسف اإلسناد، شرح صحيح البخارم) بطاؿ،
كصححو  [.3076: رقـ الحديث 3/178في إحياء المكات، /الخراج كاإلمارة كالفيء ]أبك داكد: سنف أبي داكد، (4)

 (.6/766البدر المنير) ابف الممقف،
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 . (1) «لَضََ زِوِ ػَُّشُ سَضَِِ خٌٍَّوُ ػَنْوُ فِِ خِالَفَعِوِ»لَديَ ػُشًَْشُ: 

َ ػٍََْْوِ خهللُ صٍَََّ خٌنَّسَِِّ ؤَظَْْطُ: لَديَ ُِضَشِّطٍ زِْٓ ؤَعَّْشَ ؤَزِْيَد ػَْٓ .4  َّغْسِمْوُ ٌَُْ َِد بٌََِ عَسَكَ َِْٓ: " فَمَديَ فَسَدَّؼْعُوُ، ًَعٍََُّ

 . (2)َّعَخَدطٌََْْ  َّعَؼَددًََْْ خٌنَّدطُ فَخَشَؾَ: لَديَ ،" ٌَوُ فَيٌَُ ُِغٌٍُِْ بٌَِْْوِ

: ىذه األحاديث صريحة في جعؿ ممؾ األرض المكات لمف يبث فييا الحياة كيرعاىا، كجو الداللة
 .  (3)فدؿ ىذا عمى الجكاز كالمشركعية 

 ثانيًا: اإلجماع:

نما اختبلفيـ في شركط  اتفؽ الفقياء عمى أف اإلحياء مشركع يتممؾ بو المحيي األرض، كا 
 . (4)اإلحياء كبعض التفصيبلت 

كالحديث صحيح عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ عف حديث اإلحياء: ]يقكؿ ابف عبد البر 
 . (5) [كقد تمقاه العمماء بالقبكؿ

كقد كرد أف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو قضى بيذا في خبلفتو، عمى مرأل مف 
 . (6)الصحابة دكف نكير منيـ، فكاف ىذا إجماعان 

 ثالثًا: المعقول

بات مف المعمكـ لدل كؿ مطمع عمى عمكـ الشريعة اىتماميا المؤكد بنمك اقتصاد الدكلة، 
ف األرض  كسعييا الحثيث الستثمار كؿ الطاقات كالمكارد مف أجؿ ىذه النيضة االقتصادية، كا 
المكات الميممة التي ليست ممكان ألحد كال ينتفع بيا أحد لك بقيت ىكذا ميممة فإف ىذا يعد ضربان 

                                                           

 .[2335ث : رقـ الحدي3/106 ارعة/مف أحيا أرضان مكاتان،المز  ]البخارم: صحيح البخارم، (1)
، [3071: رقـ الحديث 3/177في أقطاع األرضيف،  /الخراج كاإلمارة كالفيء ]أبك داكد: سنف أبي داكد، (2)

ا أىٍحيىا مىفٍ /إحياء المكات ]البييقي: السنف الكبرل، ٍيتىةن  أىٍرضن دو كىالى  لىٍيسىتٍ  مى ؽٍّ  ًفي أًلىحى دو  حى : رقـ 6/236لىوي،  فىًييى  أىحى
 (.1/220جاإلصابة في تمييز الصحابة) ابف حجر،، كحسنو [11779الحديث 

 (.5/362جنيؿ األكطار) الشككاني،( 3)
(4 )،  .(95ص)مراتب اإلجماع  ابف حـز
 (.7/183جاالستذكار) ابف عبد البر،( 5)
 .[2335رقـ الحديث  : 3/106مف أحيا أرضان مكاتان، /المزارعة ]البخارم: صحيح البخارم، (6)
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ف  مف إضاعة الماؿ، كثممة في البناء االقتصادم اإلسبلمي، كىذا يتنافى مع مقاصد الشريعة، كا 
التكسع في األرض بالبناء أك الزراعة أك غيرىا، مما يحتاجو الناس كيعكد بالنفع العاـ عمييـ 

 .(1)كالخاص 
 دور الدولة في إحيا  الموات:

الحالي، فقد ظير إشكاؿ كاضح في قضية نظران لتطكر األنظمة العالمية كالدكؿ في عصرنا 
إحياء المكات، كذلؾ أنو قديمان كانت األراضي إما أف تككف ميممة أك ممكان ألحد مف الناس أك قريبة 
مف العامر، لكف في العصر الحالي مع ازياد أعداد الناس، ككثرة الدكؿ كترسيـ الحدكد فيما بينيا، 

قسميف: قسـ مممكؾ يختص بو أحد األفراد أك المؤسسات فإف كثيران مف الدكؿ جعمت األراضي عمى 
كالجمعيات كما شابو، كالقسـ الثاني الذم ال يقع تحت ىذا الممؾ فإنو يعتبر ممكان لمدكلة، تممكو 

 بصفتيا االعتبارية، كقد تسمى ىذه باألرض األميرية.

أف جزءان منيا  ف لناكبالنظر في حقيقة ىذه األراضي األميرية التي تممكيا الدكلة، فإنو يتبي
تختص بو الدكلة لمنشآتيا كمؤسساتيا كمشاريعيا، كالجزء اآلخر تابع لممكيتيا لكف بصفة اإلشراؼ 
قامة المشاريع المختمفة، كىذا الجزء الثاني ىك في  دارتيا كيمكف أف تمنحو ألحد لبلنتفاع كا  عمييا، كا 

ذن يا، رعايةن لتنظيـ شؤكف ىذه األراضي، الحقيقة يشبو األرض المكات، لكف تحت إشراؼ الدكلة كا 
 لتحقيؽ أكبر نفع ممكف.

ىؿ القكؿ بتبعية األرض لمدكلة يتعارض مع مكقؼ الشريعة مف  :كىنا يتجمى سؤاؿه حاصمو .1
َِْٓ ؤَلَْْد ؤَسْضًد »إحياء األرض المكات، فيككف معارضان لحديث النبي صمى اهلل عميو كسمـ 

أم يممكيا باإلحياء، أـ أف ذلؾ مشركط بشركط معينة؟ لذلؾ فإنو مف  (2) «َِِّْعَصً فَيَِِ ٌَوُ 
المناسب بحث ىذا تحت بنديف: األكؿ: ىؿ يشترط إذف اإلماـ في إحياء األرض المكات؟ 

 البند الثاني: ممكية األرض عند اإلحياء ىؿ ىي لممحيي عمى الدكاـ أـ بشرط اإلحياء ؟ 
 إذن اإلمام في إحيا  الموات:

                                                           

 (.3/359جمكسكعة قضايا إسبلمية معاصرة) الزحيمي، (1)
قاؿ ابف  [.1379: رقـ الحديث 3/655ما ذكر في إحياء أرض المكات، /األحكاـ  ]الترمذم: سنف الترمذم، (2)

 (.6/474جىذا حديث حسف اإلسناد، شرح صحيح البخارم) بطاؿ:
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قياء عمى جكاز إحياء األرض المكات، إال أنيـ اختمفكا ىؿ ىذا اإلحياء منكط بإذف اإلماـ اتفؽ الف
 أـ ال؟ ، اختمفكا عمى قكليف: 

: يشترط في اإلحياء إذف اإلماـ أك مف ينكب عنو مطمقان، كىك قكؿ أبي حنيفة كالمالكية القول األول
(1). 

: ال يشترط إذف اإلماـ في اإلحياء مطمقان، كىك قكؿ الشافعية كالحنابمة كأبي يكسؼ القول الثاني
 .(2)كمحمد 

: يشترط إذف اإلماـ في األرض القريبة مف العمراف دكف البعيدة، كىك قكؿ اإلماـ مالؾ القول الثالث
 .(3)كبعض المالكية 
 أدلة األقوال: 

 أدلة الرأي األول: 

 ؿ بما يمي:استدؿ أصحاب الرأم األك 

َ َّمٌُيُ:  لذّػ ِؼدر لدي: .1  «بََِّّٔد ٌٍَِّْشْءِ َِد طَدزَطْ زِوِ َٔفْظُ بَِِدِِوِ»بِِِّٔ عَِّؼْطُ سَعٌُيَ خهللِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ
(4). 

أف الحديث قيد امتبلؾ المرء لؤلشياء بطيب نفس اإلماـ، أم بإذنو، كالمطمؽ  كجو الداللة:
 .(5)في حديث مف أحيا أرضان مكاتان يحمؿ عمى المقيد جمعان بيف األدلة 

 أيدم في فصارت الكفار أيدم في كانت األراضي المكات القياس عمى الغنائـ: ألف .2

                                                           

 (.6/147جالذخيرة)القرافي، (، 4/383جاليداية شرح البداية) المرغيناني،( 1)
الكافي في فقو اإلماـ  ابف قدامة،(، 5/278جركضة الطالبيف)النككم، (، 1/306جدرر الحكاـ) خسرك،مبل ( 2)

 (.2/243جأحمد)
 (.8/73جمنح الجميؿ) عميش،( 3)
السنف [، كضعفو البييقي، 3533: رقـ الحديث 4/20حديث حبيب بف مسممة، ]الطبراني: المعجـ الكبير،  (4)

 (.9/8جكاآلثار)
 (.5/1996ج)مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح القارم،المبل عمي ( 5)
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 .(1)كالغنائـ  اإلماـ إذف دكف بالفيء أحد يختص كال فيئا فكانت المسمميف
 االختبلؼ يقطع فييا اإلماـ اجتياد كانت محؿ اجتياد، ككاف إذا المصالح كجكه إف .3

الماؿ، مثؿ المعاف كضرب  بيت عمى قياسا ممكيا ثبكت في شرطا اإلماـ إذف كاف كالتنازع،
 .(2)اآلجاؿ

 أدلة الرأي الثاني:

 استدؿ أصحاب الرأم الثاني القائؿ بعدـ إذف اإلماـ مطمقان، بما يمي: 

 . (3) «َِْٓ ؤَلَْْد ؤَسْضًد َِِّْعَصً فَيَِِ ٌَوُ، ًٌََْْظَ ٌِؼِشْقٍ ظَدٌٍُِ لَكٌّ»لٌي خٌنيب ػٍْو خٌصالش ًخٌغالَ:  .1

ال : أف ىذا الحديث عاـ، كاألصؿ بقاء العاـ عمى عمكمو كالعمؿ بو حيث كجو الداللة
 .(4)مخصص

ذف النبي عميو الصبلة  .2 إف اإلحياء مشركع كمباح بإذف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كا 
كالسبلـ ال يفتقر معو إلى إذف إماـ أك غيره، فعطيتو صمى اهلل عميو كسمـ أثبت العطايا 

(5). 
كؿ ما ال ينحصر عمى اإلماـ اإلذف فيو لـ يفتقر  القياس عمى الماء كالكؤل كالحطب، فإف .3

اإلحياء لو كإذف غير اإلماـ كألف كؿ ما ال ينحصر عمى اإلذف فيو لـ يفتقر تممكو إلى 
 .(6) إذنو كالماء كالحطب

عنو  الحجر مرفكع كالمكات المتممؾ عف الحجر رفع بو يستفاد إنما التمميؾ في اإلذف إف .4

                                                           

 (.8/239جالبحر الرائؽ) ابف نجيـ،(، 8/3736جالتجريد) القدكرم،( 1)
 (.7/479جالحاكم) الماكردم،(، 6/158جالذخيرة)القرافي، ( 2)
، قاؿ ابف [1379رقـ الحديث : 3/655ما ذكر في إحياء أرض المكات، /األحكاـ  ]الترمذم: سنف الترمذم، (3)

 (.6/474جىذا حديث حسف اإلسناد، شرح صحيح البخارم) بطاؿ،
 (.7/479جالحاكم) الماكردم،(، 6/475جشرح صحيح البخارم) بطاؿ،ابف ( 4)
 (.3/495جمغني المحتاج) الشربيني،(، 4/47جاألـ) الشافعي، ( 5)
 ابف قدامة،(، 3/441جمختصر خبلفيات البييقي) المخمي،(، 7/479جالحاكم) الماكردم،( 6)

 (.5/441جالمغني)
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 .(1)التمميؾ  صحة اإلذف يفده فمـ كسمـ،بإذف النبي صمى اهلل عميو 
 أدلة أصحاب الرأي الثالث:

كقد استدؿ ىؤالء بما استدؿ بو أصحاب الرأم الثاني أف األصؿ في اإلحياء أنو ال يحتاج 
إلى إذف اإلماـ، لكجكد اإلذف مف إماـ األئمة صمى اهلل عميو كسمـ، غير أنو في القريب مف العامر 

 .(2)كالنزاع، فاحتاج معو إلى إذف اإلماـ ليقطع النزاع  يكثر التشاح كاالختبلؼ

 
 الترجيح:

بالنظر إلى أدلة األقكاؿ الثبلثة نجد أف اعتماد كًؿ منيا عمى بعض النصكص كاألقيسة، 
كترجيح أحد القكليف بناء عمى تكجيو معيف ليذه النصكص، أك ترجيح أحد األقيسة عمى اآلخر أمر 
اجتيادم محتمؿ، غير أنو بمراعاة متغيرات العصر الحاضر كتعقيداتو، فإنا نرجح القكؿ القاضي 

 تراط إذف اإلماـ في إحياء األرض المكات، كذلؾ لؤلسباب التالية: باش

إف المقصد مف مشركعية إحياء المكات ىك استغبلؿ األرض، كعدـ ضياع الماؿ كالمكارد،  .1
كبالنظر إلى كثرة الناس اليكـ كسيكلة الكصكؿ كاالنتقاؿ إلى المكاضع المختمفة، فإف عدـ 

ات أقرب إلى الفكضى كالعشكائية، كىك كفيؿ باستنزاؼ اشتراط إذف اإلماـ يجعؿ إحياء المك 
 مكارد الدكلة، كبالتالي يصبح إحياء المكات يسير في عكس مقصد مشركعيتو. 

حياء المكات إنما يتكجو عمى الجزء الذم تشرؼ  .2 إف األراضي اليكـ عمى قسميف كما بينا، كا 
ة حكـ غير كاقعي، كغير عميو الدكلة كتدير أمكره، فعدـ اشتراط إذف اإلماـ أك الدكل
 متصكر، بؿ يعرض مف يفعؿ ذلؾ نفسو إلى المساءلة القانكنية.

إف إشراؼ الدكلة عمى إحياء المكات ىك عمؿ بالمصمحة العامة، كقطع لمنزاع بيف الناس،  .3
كرفع لمضرر عنيـ، كما كاف كذلؾ كجب القكؿ بو، كىذا ما أكده اإلماـ أبك يكسؼ في 

 يفة. استداللو إلمامو أبي حن

كيؿ  كىاًحدو ًمٍنييمىا مىنىعى  حيث يقكؿ: ]أرىأىٍيت ا أىٍف يىٍختىارى مىٍكًضعنا كىاًحدنا كى رجمىٍيًف أىرىادى كيؿ  كىاًحدو ًمٍنييمى

                                                           

 (.7/479جالحاكم) الماكردم،( 1)
 (.6/158جالذخيرة)القرافي، ( 2)
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ؿو كىىيكى  ٍيتىةن ًبًفنىاًء رىجي ا مى ؿه أىٍف ييٍحًييى أىٍرضن ؽ  ًبًو؟ أىرىأىٍيتى ًإٍف أىرىادى رىجي ا أىحى اًحبىوي، أىي ييمى مقٌر أىف الى صى
ًنيفىةى ًإٍذفى اإٍلً  عىؿى أىبيك حى ر ًني. فىًإنَّمىا جى ذىًلؾى يىضي : الى تيٍحًييىا فىًإنَّيىا ًبًفنىاًئي؛ كى اـً ًفي حؽ لىوي فًييىا فىقىاؿى مى

ـي ًفي ذىًلؾى إًلٍنسىافو كىافى لىوي أىف ييحٍ  ا مى كىافى ذىًلؾى ذىًلؾ ىىيينىا فىٍصبل بىٍيفى النَّاًس؛ فىًإذىا أىًذفى اإٍلً ًيييىا، كى
ا اًئزنا ميٍستىًقيمن ـٍ يىكيٍف بىٍيفى النَّاًس التَّشىاح  ، اإًلٍذفي جى لى اًئزنا، كى ٍنعي جى دنا كىافى ذىًلؾى اٍلمى ـي أىحى ذىا مىنىعى اإًلمىا كىاً 

ٍنًعو مى رىاري ًفيًو مىعى ًإٍذًف اإًلمىاـً كى ٍكًضًع اٍلكىاًحًد كىال الضٍّ . (1)[ ًفي اٍلمى ًِ 

ف كنا ال نقكؿ بو، إف ت .4 فريؽ بعض المالكية بيف ما كاف قريبان مف العمراف كما كاف بعيدان، كا 
ذنيا مطمقان، إال أنو يمحظ مف تفريقيـ مراعاة المصمحة العامة،  بؿ نشترط إشراؼ الدكلة كا 
كمنع التشاح بيف الناس، حيث يكثر ىذا في األراضي التي قربت مف العمراف، كيقؿ في 

، كاليـك مع تكسع أعماؿ الدكلة المعاصرة، كزيادة مسؤكلياتيا، فإف ىذه العمة البعيدة منيا
شرافيا، كبالتالي ال مناص عف إذف الدكلة  مكجكدة في كؿ ما يقع تحت سمطاف الدكلة كا 

(2)   . 

 

ف كاف نفاه بعض الفقياء قديما، ككقع فيو الخبلؼ،  مف أجؿ ىذه األسباب فإف إذف اإلماـ كا 
مجاؿ لمحديث عف ىذا اليكـ لما يفضي إليو مف فكضى، حيث كانت الدكؿ أقؿ مف ذلؾ إال أنو ال 

مكانية استغبلؿ األراضي اليكـ زاد عما سبؽ  مساحة كسيطرة، كالحياة بشكؿ عاـ أبسط مف اليكـ، كا 
لزيادة مجاالت استغبلليا، كليس ىذا إنكاران لمخبلؼ الفقيي، كلكف ىذا مف باب تحقيؽ المناط، 

الكاقع الذم اختمؼ فيو الفقياء قديمان تغير اليكـ تغيران جذريان، بحيث يعسر استجبلبو اليـك  حيث إف
 في ظؿ ىذه المعطيات.
 إحيا  األرض الدارسة:

بينا فيما سبؽ أف األرض المكات ىي األرض الميممة التي ليست مممككةن، كقد أجمع الفقياء 
، لكف ىناؾ بعض األراضي التي كقع  (3)ياؤىا عمى أف األرض التي ىي ممؾ ألحد ما ال يجكز إح

فييا خبلؼ بيف الفقياء ىؿ يجكز إحياؤىا أك ال؟ كاألرض التي فييا ممؾ قديـ مف الجاىمية 
                                                           

 .(76ص)الخراج  أبك يكسؼ،( 1)
 (.3/394جمكسكعة قضايا إسبلمية معاصرة) الزحيمي، (2)
 (.5/416جالمغني) ابف قدامة،(، 22/285جالتمييد) ابف عبد البر،( 3)
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كعمرت ثـ خربت، ككاألرض المممككة لمجيكؿ، كغير ذلؾ، إال أف الذم ييمنا ىنا في بحثنا ىك 
 مميا حتى عادت مكاتان.األرض الدارسة، كىي التي سبؽ أف أحياىا أحد مف الناس ثـ أى

 كقد اختمؼ الفقياء في حكـ األرض الدارسة عمى قكليف: 
إف األرض الدارسة التي تـ إحياؤىا، ثـ خربت كدرست، فإنيا تعكد مكاتان، كتممؾ مف جديد  األول:

 .(1)باإلحياء، كىك قكؿ المالكية 

يممكيا بإحياء جديد، كىك قكؿ : األرض باقية عمى ممؾ اإلحياء األكؿ، كليس ألحد أف القول الثاني
 . (2)الحنفية كالشافعية كالحنابمة 

 بالكحش كلحؽ أفمت إذا الصيد عمى كاستدؿ أصحاب القكؿ األكؿ كىـ المالكية، بالقياس 
 .(3)لمثاني  فيك زمانو كطاؿ

  بينما استدؿ الجميكر بعمكـ األحاديث السابقة التي تفيد تمميؾ األرض لمف أحياىا، فيي
مثميا مثؿ أم سبب مف أسباب الممؾ التي متى حصمت، فإف الممؾ ال ينقطع، يقكؿ بالتالي 

 بدليؿ بالترؾ، عنيا الممؾ يزكؿ ال األمكاؿ سائر ابف قدامة معمبلن سبب بقاء الممؾ: ]ألف
 باعو، ثـ إنساف أحياه إذا بالمكات يبطؿ ذكركه كما تشعثت، حتى تركت إذا األمبلؾ سائر
 فإنو النير، ماء كيخالؼ منو، ضاعت ثـ ممكيا إذا كبالمقطة مكاتا، عاد حتى المشترم فتركو

 .(4)استيمؾ[ 
 الترجيح: 

 يرل الباحث أف قكؿ المالكية أكلى بالصكاب، خاصة في كاقعنا ىذا، كذلؾ لؤلسباب التالية: 

تممؾ األرض المكات ىي اإلحياء، كالعمة مستفادة مف نص حديث النبي صمى اهلل  إف عمة .1

                                                           

 (.7/602جالتاج كاإلكميؿ) المكاؽ،(، 4/66جحاشية عمى الشرح الكبير) الدسكقي،( 1)
فتح  األنصارم،(، 3/497جمغني المحتاج) الشربيني،(، 6/432جالدر المختار) ابف عابديف،( 2)

 (.5/416جالمغني) ابف قدامة،(، 1/301جالكىاب)
 (4/67جحاشية عمى الشرح الكبير) الدسكقي،( 3)
 (.5/417جالمغني) ابف قدامة،( 4)
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 كجكدان  عمتو مع يدكر كالحكـ ،(1) «َِْٓ ؤَلَْْد ؤَسْضًد َِِّْعَصً فَيَِِ ٌَوُ، ًٌََْْظَ ٌِؼِشْقٍ ظَدٌٍُِ لَكٌّ»عميو كسمـ: 
إذا عادت األرض خرابا كدرست، فقد  ، كعمى ىذا الحكـ بطؿ العمة ذىبت فإذا كعدمان،

 عدـ الممؾ. فيترتب عميوفقدت العمة كىي اإلحياء، 
 مف فعمي سبب اإلحياء إف زىرة رحمو اهلل في تعميؿ ىذا الحكـ بقكلو: ] ما أكرده الشيخ أبك .2

 ، سابؽ ممؾ غير عمى لكركده سبب ضعيؼ كىك ، المباحات عمى ترد التي الممؾ أسباب
 عمى ترد ألنيا ، استمرارىا بعدـ فييا الممؾ يبطؿ فإنيا ال القكلية الممؾ أسباب بخبلؼ
 قبميا، ما إفادة مع إفادتيا الجتماع لمممؾ أفادتيا قكيت قبميا الممؾ فمتأصؿ ، مممكؾ
 . (2)األسباب[ لتضافر ذلؾ بعد الممؾ ينتقض لـ اإلحياء عمى البيع كرد إذا ككذلؾ

إف ىذا القكؿ ىك الذم ينسجـ مع ما قرره الفقياء مف أف مف حجر أرضان ثـ تركيا ثبلث  .3
 ، مما يؤكد أف عمة الممؾ ىي اإلحياء كالتعمير.  (3)سنيف، لـ يحييا، فإنو يزاؿ ممكو عنيا 

إف إبقاء األرض لممحيي األكؿ، رغـ إىمالو ليا، يتنافى مع مقصد الشارع مف إحياء  .4
 ـ الفقيية يجب أف تبقى في إطار مقاصدىا التي جاءت لتحقيقيا.المكات، كاألحكا

 
 

  

                                                           

 إسناده، [1379: رقـ الحديث 3/655ما ذكر في إحياء أرض المكات، /األحكاـ ]الترمذم: سنف الترمذم، ( 1)
(:]كقكلو ليس 3/47(، قاؿ الخطابي، معالـ السنف)ج2/98، ابف الممقف، خبلصة البدر المنير)جالصحيح شرط عمى

 صاحب يرضى أف إالٌ  بقمعو يؤمر فإنو صاحبيا إذف بغير أرضو غير في الرجؿ يغرس أف ىكلعرؽ ظالـ حؽ: 
 وبترك األرض

 .(129ص)الممكية كنظرية العقد  أبك زىرة،( 2)
 (.5/420جالمغني) ابف قدامة،( 3)
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  الخالصة:

كبالنظر إلى المسألتيف األخيرتيف: ) إذف اإلماـ في اإلحياء، كتمميؾ األرض لممحيي بشرط 
إحيائيا كعند إىماليا تسمب منو(، فإنا إذا أنعمنا فييما النظر كدققنا، فإنا نرل أف ممكية األرض 

تحت إشراؼ الدكلة كىي التي تسمبو مف ميممو، كتبقيو تحت يد مف يحيى األرض  المكات تبقى
 كيصمحيا، كىذا ينسجـ انسجامان كميان مع النظرة الحديثة اليكـ لتقسيـ األراضي في الدكلة.

وبالتالي فإن عب  إحيا  ىذه األراضي، إنما يقع في المقام األول عمى عاتق الدولة، 
عميو، وتحديد األرض القابمة لإلحيا  من عدمو، وفق دراسة محددة،  بتنظيم األمر، واإلشراف

تقوم بيا جية مختصة، واإلذن لمن أراد إحيائيا إذا توفرت فيو شروط المحيي، وكان ذا كفا ِة، 
ونزع األرض ممن يضر بيا، ومنع أي تنازع، ومراقبة عممية سير اإلحيا  وغير ذلك، وىنا يبرز 

 تنمية المال العام واستثماره.الدور الميم لمدولة في 

رىىىا أىٍك ] يقول اإلمام الماوردي: ًتيىا ًقيؿى لىوي: إمَّا أىٍف تيؤىجٍّ زى رىب  اأٍلىٍرًض عىٍف ًعمىارى ذىا عىجى كىاً 
ٍف دىفى  رىاًبيىا، كىاً  مىى خى ـٍ ييٍترىٍؾ عى لى ًتيىا كى ٍف يىقيكـي ًبًعمىارى ٍنيىا؛ ًلتيٍدفىعى إلىى مى يىا ًلئىبلَّ تىٍرفىعى يىدىؾى عى رىاجى عى خى

رىاًب مىكىاتنا  .(1)[ تىًصيرى ًباٍلخى
  المطمب الثالث: إقطاع األراضي

كمما يتصؿ بمطمب إحياء المكات، مسألة إقطاع األرض، فالدكلة اإلسبلمية تسعى بكؿ 
الطرؽ لمقضاء عمى البطالة كالفقر، كليا في سبيؿ الكصكؿ إلى ذلؾ طرؽ كثيرة مشركعة، ككما 

فإف الدكلة التي يقع عمى عاتقيا مسؤكلية تنمية الماؿ العاـ، ال تستطيع أف تقكـ بكؿ بينا 
االستثمارات بنفسيا، لذلؾ فإنيا تمجان إلى بعض األمكاؿ العامة كتجعؿ استثماراىا عمى عاتؽ بعض 

 األفراد أك المؤسسات كالشركات، كؿ ذلؾ تحت إشرافيا كتنظيميا.

ف قبؿ الدكلة إلى بعض الناس، إلحيائيا كاستثمارىا، كمف ىذه السبؿ إقطاع األرض م
استغبلالن لكؿ المكارد كاألمكاؿ العامة في الدكلة، فالحاكـ في الدكلة اإلسبلمية لو أف يشجع األفراد 
عمى التعمير كالتنمية، كذلؾ بأف يختار مف يرل فييـ القدرة كالكفاءة عمى إصبلح األرض 

يقكمكف عمى إحيائو كعمارتو، كىذه مبادرة مف الدكلة بقصد  كاستثمارىا فيقطعيـ مف األرض ما

                                                           

 .(234ص)األحكاـ السمطانية  الماكردم،( 1)
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 تحقيؽ التنمية عف طريؽ اختيار أكفأ العناصر لمقياـ بيذه الميمة.

 فما ىك مكقؼ الشريعة مف ذلؾ، كىؿ ىذا ينسجـ مع طبيعة األمبلؾ في العصر الحالي؟ 

 تعريف اإلقطاع: 

 اإلقطاع لغًة: 

قطاعان، يقطع قطع مصدر أف  سألو إذا إياىا فأقطعو قطيعة اإلماـ فبلف استقطع قاؿي قطعان كا 
 .  (1)األرض  إقطاع في يستعمؿ ما كأكثر لو، يقطعيا

                                                           

 (، مادة قطع.8/281جلساف العرب) ابف منظكر،( 1)
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 اإلقطاع اصطالحًا:
 :فس المعنى المغكم أك قريبان منويستعمؿ اإلقطاع اصطبلحان بن
لمف لو  ما يقطعو اإلماـ أم يعطيو مف األراضي رقبة، أك منفعةكقد عرفو الحنفية بقكليـ ] 

 . (1)[حؽ في بيت الماؿ
ٍقطىاعي  ٍعؿي  ىيكى  كعرفو اإلماـ القرافي مف المالكية بأنو: ]كىاإٍلً ٍعميكمىةن  ميدَّةن  ًباألرض لىوي  ااًلٍنًتفىاعً  جى  مى

مىى ميٍطمىقىةن  أىكٍ   .(2) التٍَّمًميًؾ[ غىٍيرً  عى
ـي بىٍعضى الرًَّعيًَّة ًمفى اأٍلىٍرًض يىخيص  ًبًو كعند الشافعية عرفو ابف حجر العسقبلني: ]ما  مىا اإٍلً

يىًصيري أىٍكلىى ًبًإٍحيىاًئو  . (3) [اٍلمىكىاًت فىيىٍختىص  ًبًو كى
اإلقطاع مصدر أقطعو: إذا ممكو، أك أذف لو في التصرؼ كعند الحنابمة عرفو البعمي قائبلن: ]

 . (4)[في الشيء
 عريفات، فنختاره في بحثنا. وتعريف اإلمام ابن حجر ربما يكون أوضح ىذه الت

 مشروعية اإلقطاع
، كقد دؿ عمى ىذه (5) اتفؽ الفقياء عمى مشركعية اإلقطاع مف قبؿ اإلماـ ألحد مف الناس

 المشركعية السنة كعمؿ الصحابة، كما يمي: 
 من السنة:  األدلة
  :ؤَلْطَغَ خٌضُّزَْْشَ ؤَسْضًد ِِْٓ ؤٌََِْخيِ زَنِِ ِد سًض ؤمسدء زنط ؤزِ زىش سضِ خهلل ػنيد َ ؤََّْ خٌنَّسَِِّ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ

 .(6) خٌنَّضِريِ

 َْٓػٍََْْوِ خهللُ صٍَََّ خٌٍَّوِ سَعٌُيُ ٌِِ خَطَّ: لَديَ لُشَّْػٍ، زِْٓ ػَّْشًِ ِد ًسد ػ َ : ًَلَديَ زِمٌَْطٍ، زِدٌَّْذِّنَصِ دَخسًخ ًَعٍََُّ

                                                           

 (.4/393جالدر المختار) ابف عابديف،( 1)
 (.3/62جالذخيرة)القرافي، ( 2)
 (.5/47جفتح البارم) ابف حجر،( 3)
 .(339ص)المطمع عمى ألفاظ المقنع البعمي، ( 4)
(، ابف 3/506(، الشربيني، مغني المحتاج)ج6/153، القرافي، الذخيرة)ج(4/393ج)المختار الدر عابديف، ابف (5)

 (.5/427قدامة، المغني)ج
ـٍ ًمفى /فرض الخمس]البخارم: صحيح البخارم،  (6) ـٍ كىغىٍيرىىي لَّفىةى قيميكبييي مَّـى ييٍعًطي الميؤى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مىا كىافى النًَّبي  صى

نىٍحًكهً  ميًس كى   .[3152 : رقـ الحديث 4/95،  الخي
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 .(1) ««ؤَصِّذُنَ ؤَصِّذُنَ»

: أف إقطاع النبي صمى اهلل عميو كسمـ لبعض الناس ىك كجو الداللة مف ىذيف الحديثيف
 دليؿ كاضح بيف عمى جكاز اإلقطاع، عندما يرل اإلماـ المصمحة في ذلؾ. 

 فعؿ الصحابة

 ََّْ(2) «ؤَـَّْغَ خٌْؼَمِْكَ ؤَلْطَؼَوُ ػَُّشَ ًَؤََّْ خٌْفَشْفَ خٌضُّزَْْشَ ؤَلْطَغَ زَىْشٍ ؤَزَد فمذ سًُ َؤ. 

 ٌَِْٓؼَسْذِ ًَعٍَََُّ ػٍََْْوِ خهللُ صٍَََّ ُِمََّّذٍ ؤَصْمَدذِ ِِْٓ ٌِخَّْغَصٍ ػُؽَّْدُْ ؤَلْطَغَ: »لَديَ طٍَْمَصَ زِْٓ ٌُِعََ ًؤّضدً سًُ ػ 

 «زِدٌؽٍُُّػِ ؤَسْضَيَُّد ُّؼْطَْْدِْ ًَعَؼْذٌ خٌٍَّوِ ػَسْذُ ـَدسَخَُ، فَىَدَْ صَّْذٍ، زِْٓ ًٌَِإُعَدَِصَ ًٌَِخَسَّدذٍ، ًٌٍَِضُّزَْْشِ، ًٌَِغَؼْذٍ، خٌٍَّوِ،
(3). 

: ىذه اآلثار مف الصحابة رضكاف اهلل عمييـ، تكررت مف عدد منيـ كالخمفاء كجو الداللة
اإلماـ األربعة، عمى مرأل كمسمع مف الناس، كلـ ينكر أحد، فكاف إجماعان عمى جكاز اإلقطاع مف 

مَّى المَّوي إذا رأل ذلؾ، يقكؿ اإلماـ الترمذم: ] اًب النًَّبيٍّ صى مىى ىىذىا ًعٍندى أىٍىًؿ الًعٍمـً ًمٍف أىٍصحى كىالعىمىؿي عى
ـي ًلمىٍف رىأىل ذىًلؾى  ا اًئزنا أىٍف ييٍقًطعى اإًلمى ٍكفى جى ـٍ ًفي القىطىاًئًع يىرى ٍيًرًى مَّـى كىغى سى مىٍيًو كى  .(4)[ عى

 
حيا  الموات: الفرق بين   إقطاع األرض وا 

قطاع األرض يختص باألرض كتعميرىا، فإنو ربما التبس  كنظران ألف كبلن مف إحياء المكات كا 
عمى البعض كظنكا أنيما اسماف لمسمى كاحد، كىذا غير صحيح، حيث يظير مف خبلؿ تعريفي 
قطاع األرض أف بينيما فرقان كاختبلفان، كيتضح الفرؽ بينيما مف خبلؿ أمريف اثنيف:   إحياء المكات كا 

                                                           

، [3060: رقـ الحديث 3/173ف، في إقطاع األرضي/الخراج كاإلمارة كالفيء ]أبك داكد: سنف أبي داكد، ( 1)
 (. 3/140جتمخيص الحبير)ابف حجر،  كحسنو

ا/السير ]ابف أبي شيبة: المصنؼ، (2)  : رقـ الحديث 6/472اأٍلىٍرًض،  ًمفى  شىٍيئنا ييٍقًطعى  أىفٍ  أىلىوي  اٍلكىاًلي ًفي قىاليكا مى
 (.18/536جالتكضيح شرح الجامع الصحيح) ،أعمو ابف الممقف باإلرساؿ [.33025

ةً  يىرى  لىـٍ  مىفٍ /البيكع كاألقضية ]ابف أبي شيبة: المصنؼ، (3) بيعً  كىالث ميثً  ًبالنٍٍّصؼً  ًباٍلميزىارىعى رقـ  4/377 بىٍأسنا، كىالر 
 (.16/334جاآلثار) معاني شرح في األخبار مباني تنقيح في األفكار نخب العيني،، كصححو 21226الحديث 

 .(3/656)الترمذم: سنف الترمذم، (4)
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  إف إحياء المكات يختص باألرض المكات، عمى ماسبؽ مف تعريؼ المكات، بينما إقطاع
األرض ال يختص بذلؾ بؿ األمر لئلماـ، فمو أف يقطع مف المكات كغيره ألحد مف الناس، 

 لمصمحة معينة.
  إف إحياء المكات ال يفتقر إلى إذف اإلماـ في إحيائو عمى أحد الرأييف، كعمى اآلخر يفتقر

 ذلؾ، بينما إقطاع األرض إنما يقـك بو اإلماـ، كليس ألحد مف الناس فعؿ ذلؾ.إلى 
 ىل إقطاع األرض يفيد تمميكو لمن أقطعت لو؟

 اختمؼ الفقياء في ىذه المسألة عمى قكليف: 
األرض المقطعة  بيع فيجكز لئلحياء، يفتقر كال اإلقطاع، بمجرد يثبت الممؾ إف القول األول:

 .(1)كىذا رأم المالكية  أف يسترجعيا، األمر لكلي يجكز كال اإلقطاع، بمجرد بيا كالتصرؼ

 شرعان  المعتبر اإلحياء أحياه فإذا لئلحياء، يفتقر بؿ اإلقطاع، بمجرد الممؾ يثبت ال القول الثاني:
 .(2)رأم الحنفية كالشافعية كالمعتمد عف الحنابمة  كىذا ممكو،

 أدلة األقوال: 

 أدلة القول األول:

 استدؿ المالكية لمذىبيـ باألدلة اآلتية:

َ، ًَػَُّشَ زَْٓ خٌْخَطَّدذِ ؤَسَِْ وَزَخ »ؤََّْ ػَسْذَ خٌشَّلَِّْٓ زَْٓ ػٌَْفٍ، لَديَ:  .1 ؤَلْطَؼَنِِ سَعٌُيُ خٌٍَّوِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ

ِِنْيُُْ. فَإَظََ ػُؽَّْدَْ زَْٓ ػَفَّدَْ فَمَديَ: بَِّْ ػَسْذَ خٌشَّلَِّْٓ زَْٓ ، فَزَىَرَ خٌضُّزَْْشُ بٌََِ آيِ ػَُّشَ، فَدشْعَشٍَ َٔصِْسَوُ « ًَوَزَخ

، ًَبِِِّٔ خشْعَشَّْطُ « ؤََّْ سَعٌُيَ خٌٍَّوِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ ؤَلْطَؼَوُ ًَػَُّشَ زَْٓ خٌْخَطَّدذِ ؤَسَِْ وَزَخ ًَوَزَخ»ػٌَْفٍ صَػََُ: 

 . (3) ديَ ػُؽَّْدُْ: ػَسْذُ خٌشَّلَِّْٓ ـَدجِضُ خٌشَّيَددَشِ ٌَوُ ًَػٍََْْؤَِصِْرَ آيِ ػَُّشَ، فَمَ

                                                           

 (.6/153جالذخيرة)القرافي، ( 1)
الكافي في فقو اإلماـ  ابف قدامة،(، 7/482ج(، الماكردم الحاكم)6/194جبدائع الصنائع) الكاساني،( 2)

 (. 2/247جأحمد)
ما يقكؿ في /آداب القاضي ]البييقي: السنف الكبرل،، [1670: رقـ الحديث 3/205 ]ابف حنبؿ: مسند أحمد، (3)

  .(3/120جاألحاديث المختارة)، ، كصححو الضياء المقدسي[20394رقـ الحديث  :10/212 لفظ التعديؿ،
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: إف الزبير رضي اهلل عنو اشترل نصيب آؿ عمر مف األرض مف عبد الرحمف كجو الداللة
بف عكؼ، فمك لـ تكف األرض ممكان لو باإلقطاع لما تصرؼ فييا، كلـ يرد بالحديث ما يدؿ عمى 

 األرض، كقد رضي سادة الصحابة بذلؾ.إحيائو ليذه 

َ َٔضَيَ فِِ ٌَِْضِغِ خٌَّْغْفِذِ ظَمْطَ دًََِْصٍ، فَإَلَدََ ؼٍََدؼًد، ؼَُُّ خَ .2 شَؾَ بٌََِ ظَسٌُنَ، ًَبَِّْ ـُيَْْنَصَ ؤََّْ خٌنَّسَِِّ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ

لَذْ ؤَلْطَؼْعُيَد ٌِسَنِِ »فَمَدٌٌُخ: زَنٌُ سِفَدػَصَ ِِْٓ ـُيَْْنَصَ، فَمَديَ: « خٌَّْشًَْشِ؟ َِْٓ ؤَىًُْ رُِ»ٌَمِمٌُهُ زِدٌشَّلْسَصِ، فَمَديَ ٌَيُُْ: 

 .(1) فَدلْعَغٌَُّىَد فَِّنْيُُْ َِْٓ زَدعَ، ًَِِنْيُُْ َِْٓ ؤَِْغَهَ فَؼًََِّ« سِفَدػَصَ

مف لـ يعمؿ : إف بني رفاعة بعد إقطاع النبي صمى اهلل عميو كسمـ ليـ، منيـ كجو الداللة
 فييا بؿ باعيا، كىذا تصرؼ ال يصح إال ممف ممكيا  .

ال أصبح اإلحياء كاإلقطاع سكاء بسكاء .3  (2) إف اإلقطاع تمميؾ مجرد، ال يفتقر إلى إحياء، كا 
. 

 أدلة القول الثاني: 

 استدؿ الجميكر عمى قكليـ باألدلة التالية:

َّؼَددِِْ خٌْمَسٍََِّْصِ خٌصَّذَلَصَ ػَِٓ خٌْمَدسِغِ زِْٓ زٍَِديِ زِْٓ خٌْمَدسِغِ، ػَْٓ ؤَزِْوِ ؤََّْ سَعٌُيَ خهللِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ ؤَخَزَ َِِٓ خٌْ .1

خَطَّدذِ سَضَِِ خهللُ ػَنْوُ لَديَ ٌِسٍَِديٍ: بَِّْ سَعٌُيَ خهللِ ًَؤََّٔوُ ؤَلْطَغَ زٍَِديَ زَْٓ خٌْمَدسِغَ خٌْؼَمِْكَ ؤَـَّْغَ، فٍَََّّد وَدَْ ػَُّشُ زُْٓ خٌْ

 . (3) وُ ٌٍِنَّدطِ خٌْؼَمِْكَصٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ ٌَُْ َّمْطَؼْهَ بٌَِّد ٌِعَؼًََّْ لَديَ: فَإَلْطَغَ ػَُّشُ زُْٓ خٌْخَطَّدذِ سَضَِِ خهللُ ػَنْ

خذ مف ببلؿ بف الحارث ما أقطع لو؛ ألنو لـ يحيو : إف عمر رضي اهلل عنو أكجو الداللة
 . (4)كيعمره، فدؿ ىذا عمى أف اإلحياء ىك العمة 

                                                           

 [.3068: رقـ الحديث 3/176في إقطاع األرضيف، /الخراج كاإلمارة كالفيء  ]أبك داكد: سنف أبي داكد، (1)
 (.4/68جحاشية عمى الشرح الكبير) الدسكقي،( 2)
ٍعًدفً  زىكىاةً لزكاة/ا ]البييقي: السنف الكبرل، (3) مىفٍ  اٍلمى ٍعًدفي : قىاؿى  كى ،  لىٍيسى  اٍلمى ، [7637: رقـ الحديث 4/256ًبًركىازو
، كصححو، ككافقو الذىبي، كقاؿ شعيب األرناؤكط: حسف [1467: رقـ الحديث 1/561الزكاة، المستدرؾ،  :الحاكـ]

 (.5/7جمسند اإلماـ أحمد ) ،لغيره
 (.5/421جالمغني) ابف قدامة،( 4)



 

 
72 

 

 آخَشًَُْ لٌٌََْ فَإَخَزَىَد , ظَشَوٌُىَد ؤًَْ فَؼَطٌٍَُّىَد ؤَسْضًد، ُِضَّْنَصَ ؤًَْ ـُيَْْنَصَ ِِْٓ َٔدعًد ؤَلْطَغَ ًَعٍَََُّ ػٍََْْوِ خهللُ صٍَََّ خٌنَّسَِِّ ؤََّْ .2

ٌَُْ فِْيَد فَخَدصََُ , فَإَلٌَْْْىَد  ؤَسْدُدْىَد، ٌَُْ زَىْشٍ ؤَزِِ ِِْٓ ؤًَْ ِِنِِّ لَطِْؼَصً وَدَٔطْ ٌٌَْ: فَمَديَ خٌْخَطَّدذِ، زِْٓ ػَُّشَ بٌََِ خٌْإًٌََّ

 فَؼََّّشَىَد ُّؼَِّّشُىَد، ٌَد عِننِيَ ؼٍََدغَ فَؼَطٍََّيَد ؤَسٌِْ، ٌَوُ وَدَٔطْ َِْٓ: ًَلَديَ , ًَعٍَََُّ ػٍََْْوِ خهللُ صٍَََّ خٌٍَّوِ سَعٌُيِ ِِْٓ ًٌََىِنَّيَد

 . (1) " ًبيىا ؤَلَكُّ فَيٌَُ غَْْشُهُ،

ال مف كجو الداللة : لقد جعؿ عمر اإلحياء كالتعمير عمة كاضحة عمى استحقاؽ اإلقطاع، كا 
 .(2)تركيا ثبلث سنيف، فإف غيره أحؽ بيا 

 : الترجيح

 الرأم الثاني ىك أكلى بالصكاب، كذلؾ لؤلسباب التالية: يرل الباحث أف

إنو قضاء عمر رضي اهلل عنو الذم كاف معركفان عنو الدقة في الفقو كرعاية المصمحة، ثـ  .1
 إنو لـ يعترض عميو أحد مف الصحابة بقضائو ىذا.

 إف المقصد الذم مف أجمو جاءت مشركعية اإلقطاع إنما ىك عمارة األرض، كاستغبلؿ ىذه .2
ف القكؿ بتمميكيا عمى الدكاـ لمف أقطعت لو، يؤدم  المكارد، كذلؾ ال يككف إال بإحيائيا، كا 
إلى ضرر ظاىر، حيث يتكؿ صاحبيا عمى أنيا ممؾ لو، فبل يستغميا بالشكؿ المطمكب، 
لكف لك عرؼ أنيا لو بشرط إحيائيا كاستثمارىا كرعايتيا، فإف عممو فييا سيتسـ باإلتقاف 

 كالمسؤكلية.
ًتيىا ًقيؿى لىوي: إمَّا أىٍف قد مر معنا قكؿ اإلماـ الماكردم: ]ك  زى رىب  اأٍلىٍرًض عىٍف ًعمىارى ذىا عىجى كىاً 

رىاًبيىا، كىا ً  مىى خى ـٍ ييٍترىٍؾ عى لى ًتيىا كى ٍنيىا؛ ًلتيٍدفىعى إلىى مىٍف يىقيكـي ًبًعمىارى رىىىا أىٍك تىٍرفىعى يىدىؾى عى ٍف دىفىعى تيؤىجٍّ
يىا ًلئىبلَّ  رىاجى رىاًب مىكىاتناخى  .(3)[  تىًصيرى ًباٍلخى

إف ىذا الرأم ىك الذم ينسجـ مع ما قررناه سابقان، في مسألة إحياء األرض الدارسة، حيث  .3
قررنا أف اإلحياء كالتعمير ىك العمة في اإلباحة، كىك أيضان الذم ينسجـ مع طبيعة عصرنا 

                                                           

ٍقطىاًعيىا اأٍلىرىًضيفى  أىٍحكىاـً  األمكاؿ: بف زنجكيوا (1) ٍحيىاًئيىا كىاً  ًميىاًىيىا كىًحمىاىىا كىاً  : 2/644اإلقطاع،  حديث )/كى
 (.4/290جنصب الراية)، كضعفو الزيمعي، 1062رقـ
 (.5/421جالمغني) ابف قدامة،( 2)
 .(234ص)األحكاـ السمطانية  الماكردم،( 3)
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 .نياىذا، كمع طبيعة تعامؿ الدكؿ مع األراضي التي تحت سمطا

 

 : (1) ضوابط إقطاع األرض من قبل الدولة

إف إقطاع األرض إنما يككف مف قبؿ الدكلة، فيي الجية المخكلة بمثؿ ىذا األمر بالغ 
األىمية، لكنو ليس مفتكحان عمى مصراعيو بالنسبة لمدكلة، بؿ ىي أمانة عظيمة، كميمة اقتصادية 
دقيقة، تقتضي مف الدكلة االلتزاـ بعدة معايير كضكابط، لضماف أف يسير األمر في االتجاه 

ف الضابط الرئيس إلقطاع األرض ىك العكد بالنفع عمى الدكلة كعمى المجتمع الصحيح  النافع، كا 
جماليا بما يمي:   كالناس، كيمكف ذكر ىذه الضكابط عمى شكؿ نقاط، كا 

  اختيار األشخاص المناسبيف ليقطع ليـ، بحيث تتكفر فييـ شركط األمانة كالكفاءة، كعند
سة بينيـ كاختيار األكثر كفاءة، كال يجكز لمدكلة تساكم األشخاص فبل مانع مف عمؿ مناف

مطمقان إقطاع األرض بدافع المحسكبية كالمحاباة بعيدان عف المينية، فإف ىذا تفريط في 
 أمكاؿ الدكلة.

  اإلشراؼ الدائـ مف قبؿ الدكلة عمى األراضي المقطعة، كمدل مف أقطعت لو بإحيائيا
قامة المشاريع االستثمارية  عمارىا، كا  عمييا، بحيث لك حدث خمؿ أك تقصير مف قبمو كا 

تتخذ اإلجراءات البلزمة، حتى نزعيا منو لك لـز األمر، ألف المقصكد كما قمنا ىك 
 استغبلؿ ىذه األرض كالمكارد بما يعكد بالنفع عمى الناس كالمجتمع كالماؿ العاـ.

 ائية، كتعتبر كتأجير ال مانع أف تأخذ الدكلة أمكاالن عمى إقطاع األراضي أك المسطحات الم
 ليا، إلقامة مشاريع استثمارية عمييا، مف قبؿ أشخاص أك مؤسسات خاصة.

  منع إقطاع ما ينتفع بو جزء كبير مف الناس، أك ما كاف إقطاعو يسبب ضرران عمى
 المجتمع أك تضييقان عمى الناس، كقد نص الفقياء عمى المنع مف إقطاع ما كاف مثؿ ذلؾ.

 فرز األراضي التي تحت يدىا، كدراسة كؿ منطقة منيا، لتعرؼ ما  أف تعمؿ الدكلة عمى
يحسف إقطاعو لمناس إلقامة مشاريع استثمارية عمييا، مما ال يصمح، مف حيث الجدكل 

  االقتصادية، كالمنفعة المتكقعة.

                                                           

 (.3/419جمكسكعة قضايا إسبلمية معاصر) الزحيمي،( 1)
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 .المبحث الثاني: دور الدولة في حماية المال العام
مسؤكلية الدكلة، فيي المسؤكلة عنو  كإنما ىإف األمكاؿ العامة كما يدخؿ في بيت الماؿ، 

 تحفظ ىذا الماؿ مف جانبي الكجكد كالعدـ.كعف حفظو كرعايتو كتنميتو، كاستنفاد كافة الكسائؿ التي 

ف الماؿ العاـ معرض لبلعتداءات أكثر مف الماؿ الخاص، مف سرقة كاختبلس كاستغبلؿ  كا 
ا ىك تحت أيدييـ مف أمكاؿ عامة، كالسبب في بغير كجو حؽ، كتفريط مف المكظفيف في الدكلة فيم

ذلؾ يرجع إلى أف الماؿ الخاص يحافظ عميو صاحبو كيستميت في سبيؿ حمايتو، بخبلؼ الماؿ 
العاـ، كأيضان فإف تراجع القيـ اإلسبلمية لدل البعض، كزيادة الفساد المالي كاإلدارم، أدل إلى مزيد 

 مف صكر االعتداء عمى الماؿ العاـ.

ؿ الباحث في ىذا المبحث حرمة الماؿ العاـ، ككيفية حفظ الدكلة لو مف جانبي الكجكد كيتناك 
 كالعدـ، كذلؾ مف خبلؿ المطمبيف اآلتييف:

 المطمب األول: حرمة المال العام، ومسؤولية الدولة في حمايتو:  

إف الحقكؽ في الشريعة اإلسبلمية مصكنة محفكظة، كقد شدد الشارع الحكيـ عمى إثـ مف 
يعتدم عمى ىذه الحقكؽ بغير كجو حؽ، إلى درجة إباحة قتاؿ مف يريد التعدم عمى ماؿ اإلنساف 

سَؤَّْطَ بِْْ ـَدءَ ؼَْٓ ؤَزِِ ىُشَّْشَشَ، لَديَ: ـَدءَ سَـًٌُ بٌََِ سَعٌُيِ خهللِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ، فَمَديَ: َّد سَعٌُيَ خهللِ، ؤَفظممان كبغيان، 

لَديَ: ؤَسَؤَّْطَ بِْْ لَعٍََنِِ؟ لَديَ: « لَدظٍِْوُ»لَديَ: ؤَسَؤَّْطَ بِْْ لَدظٍََنِِ؟ لَديَ: « فٍََد ظُؼْطِوِ َِدٌَهَ»ّذُ ؤَخْزَ َِدٌِِ؟ لَديَ: سَـًٌُ ُّشِ

الخاص كالممكية ، ىذا فيما يتعمؽ بالحؽ (1) «ىٌَُ فِِ خٌنَّدسِ»، لَديَ: ؤَسَؤَّْطَ بِْْ لَعٍَْعُوُ؟ لَديَ: «فَإَْٔطَ شَيِْذٌ»
 الخاصة.

كليست الممكية العامة مختمفة عف ىذا، بؿ األمر فييا أشد كأعظـ؛ ألف الماؿ العاـ حؽ 
 مشترؾ لجميع الناس، فاالعتداء عميو اعتداء عمى حقكؽ الناس جميعان.

 األدلة عمى حرمة االعتدا  عمى المال العام:

 كالسنة:إف حرمة االعتداء عمى الماؿ العاـ ثابتة بالكتاب 
                                                           

 في الدـ ميدر القاصد كاف حؽ، بغير غيره ماؿ أخذ قصد مف أف عمى الدليؿ/اإليماف]مسمـ: صحيح مسمـ، ( 1)
ف حقو،  .[140: رقـ الحديث 1/124شييد،  فيك مالو دكف قتؿ مف كأف النار، في كاف قتؿ كا 
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 أواًل من القرآن: 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک]قوله تعالي:  .9

 .{969}آل عمزان: [   ہ ہ ہ ۀ ۀ

: حرمت اآلية الغمكؿ مف الغنيمة، كالغنيمة ىي مف الماؿ العاـ، فدلت عمى كجو الداللة
 . (1)حرمة االعتداء عمى الماؿ العاـ 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ]قوله تعالي: .9

  .{92}النساء: [   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

ف االعتداء عمى الماؿ العاـ ىك كجو الداللة : بينت اآلية حرمة أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ، كا 
 . (2)مف أكؿ الماؿ بالباطؿ 

 ثانيًا من السنة:

 «خألَسِِْ زِغَْْشِ لَمِّوِ، خُغِفَ زِوِ ٌَََّْ خٌمَِْدَِصِ بٌََِ عَسْغِ ؤَسَضِنيََِْٓ ؤَخَزَ شَْْحًد َِِٓ »لَديَ خٌنَّسُِِّ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ:  .1
(3) . 
َِْٓ ظٍَََُ َِِٓ خألَسِِْ »عَؼِْذَ زَْٓ صَّْذٍ سَضَِِ خٌٍَّوُ ػَنْوُ، لَديَ: عَِّؼْطُ سَعٌُيَ خٌٍَّوِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ َّمٌُيُ:  ػٓ .2

 . (4)«شَْْحًد طٌُِّلَوُ ِِْٓ عَسْغِ ؤَسَضِنيَ

ؤَخَزَ شِسْشًخ َِِٓ خألَسِِْ ظًٍُّْد، فَةَِّٔوُ ُّطٌََّلُوُ ٌَََّْ خٌمَِْدَِصِ ِِْٓ عَسْغِ  َِْٓ»سَعٌُيَ خٌٍَّوِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ َّمٌُيُ: لدي  .3

 . (5)«ؤَسَضِنيَ

إف ىذه األحاديث صريحة في تحريـ أخذ شيء مف األرض كلك كاف شبران،  كجو الداللة:

                                                           

 (.2/306جأحكاـ القرآف) اليراسي، (1)
 (.1/351جمدارؾ التنزيؿ) النسفي،( 2)
 .[3196 رقـ الحديث  : 4/106،  األرض مف شيئا ظمـ مف إثـ/المظالـ ]البخارم: صحيح البخارم، (3)
 .[2452 : رقـ الحديث 3/130،  األرض مف شيئا ظمـ مف إثـ/المظالـ ]البخارم: صحيح البخارم، (4)
 .[3198 رقـ الحديث  : 4/107،  األرض مف شيئا ظمـ مف إثـ/المظالـ ]البخارم: صحيح البخارم، (5)
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 . (1)بغير حؽ كاألرض تشمؿ العاـ كالخاص 

َ ِؤَزُػٓ  .4 وُ ًَػَظََُّ ؤَِْشَهُ، لَديَ: ىُشَّْشَشَ سَضَِِ خٌٍَّوُ ػَنْوُ، لَديَ: لَدََ فِْنَد خٌنَّسُِِّ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ، فَزَوَشَ خٌغٌٍُُيَ فَؼَظَّّ

وِ فَشَطٌ ٌَوُ لَّْمََّصٌ، َّمٌُيُ: َّد سَعٌُيَ خٌٍَّوِ ؤَغِؽْنِِ، " الَ ؤٌُْفََِّْٓ ؤَلَذَوُُْ ٌَََّْ خٌمَِْدَِصِ ػٍَََ سَلَسَعِوِ شَدشٌ ٌَيَد ؼُغَدءٌ، ػٍَََ سَلَسَعِ

 ؤَغِؽْنِِ، فَإَلٌُيُ: الَ ؤٍَِِْهُ فَإَلٌُيُ: الَ ؤٍَِِْهُ ٌَهَ شَْْحًد، لَذْ ؤَزٍَْغْعُهَ، ًَػٍَََ سَلَسَعِوِ زَؼرِيٌ ٌَوُ سُغَدءٌ، َّمٌُيُ: َّد سَعٌُيَ خٌٍَّوِ

عُهَ، ؤًَْ عُهَ، ًَػٍَََ سَلَسَعِوِ صَدِِطٌ، فََْمٌُيُ: َّد سَعٌُيَ خٌٍَّوِ ؤَغِؽْنِِ، فَإَلٌُيُ الَ ؤٍَِِْهُ ٌَهَ شَْْحًد لَذْ ؤَزٍَْغٌَْهَ شَْْحًد لَذْ ؤَزٍَْغْ

 .(2)ؤَزٍَْغْعُهَ " ػٍَََ سَلَسَعِوِ سِلَدعٌ ظَخْفِكُ، فََْمٌُيُ: َّد سَعٌُيَ خٌٍَّوِ ؤَغِؽْنِِ، فَإَلٌُيُ: الَ ؤٍَِِْهُ ٌَهَ شَْْحًد، لَذْ 

كرد في الحديث الكعيد الشديد عمى الغمكؿ، كىذا تأكيد عمى حرمتو؛ ألف  كجو الداللة:
 .(3)الغمكؿ اعتداء عمى الماؿ العاـ 

ٍ فَِّْد  بَِّْ ىَزَخ خٌَّْديَ خَضِشَشٌ لٌٍَُْشٌ، َِْٓ ؤَصَدزَوُ زِمَمِّوِ زٌُسِنَ ٌَوُ فِْوِ، ًَسُذَّلدي خٌنيب صٍَ خهلل ػٍْو ًعٍُ: " .5 ُِعَخٌَِِّ

ٌٌِوِ ٌَْْظَ ٌَوُ ٌَََّْ خٌمَِْدَِصِ بِالَّ خٌنَّدسُ  .(4)" شَدءَضْ زِوِ َٔفْغُوُ ِِْٓ َِديِ خهللِ ًَسَعُ

إف النبي صمى اهلل عميو كسمـ تكعد المتخكض في ماؿ اهلل كىك الذم يتصرؼ  كجو الداللة:
 .(5)فيو بما شاء بغير حؽ، كماؿ اهلل تعالى يطمؽ عمى الماؿ العاـ 

 ثالثًا: إن المال العام حق مشترك لجميع الناس:

عة ذكرنا في الفصؿ السابؽ أف الماؿ العاـ ىك الذم تككف ممكيتو لمناس جميعان أك لمجمك  
، كعمى ىذا فإف (6)منيـ، كيككف حؽ االنتفاع بو ليـ دكف أف يختص بو أك يستغمو أحد لنفسو 

ممكية الماؿ العاـ ىي لممسمميف جميعان كليس ألحد مف الناس كلك كاف ىك اإلماـ، فيك حؽ 

                                                           

 (.5/105جفتح البارم) ابف حجر،( 1)
 .[3073: رقـ الحديث 4/74الغمكؿ، /الجياد كالسير ]البخارم: صحيح البخارم،( 2)
 (.12/217جشرح مسمـ)النككم، ( 3)
حسف [، كقاؿ الترمذم: 2374 : رقـ الحديث 4/587ما جاء في أخذ الماؿ، /الزىد  ]الترمذم: سنف الترمذم، (4)

 ، نفس المرجع.صحيح
 (.2/544جدليؿ الفالحيف إلى طرؽ رياض الصالحيف) ابف عبلف،( 5)
 (.15)صانظر  (6)
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 المستحقكف كىـ المسمميف ماؿ بيت ىك الماؿ بيت أف يخفاؾ مشترؾ، يقكؿ اإلماـ الشككاني ] فبل
، كيؤكد ىذا ابف قدامة (1)األجرة[  مف يستحقو ما لنفسو كيأخذ بينيـ ذلؾ تفريؽ إال لو كليس لو

كما كاف مف الشكارع كالطرقات كالرحاب بيف العمراف، فميس ألحد إحياؤه، سكاء كاف حيث يقكؿ: ]
كاسعا أك ضيقا، كسكاء ضيؽ عمى الناس بذلؾ أك لـ يضيؽ؛ ألف ذلؾ يشترؾ فيو المسممكف، 
كتتعمؽ بو مصمحتيـ، فأشبو مساجدىـ. كيجكز االرتفاؽ بالقعكد في الكاسع مف ذلؾ لمبيع كالشراء، 

 . (2)[عمى كجو ال يضيؽ عمى أحد، كال يضر بالمارة

 كاألدلة عمى ىذا كثيرة جدان، فمف ذلؾ عمى سبيؿ الذكر:

  :ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ]قكلو تعالى 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 . {4}الحشز: [   ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

هلل كلمرسكؿ،  -كىك مف األمكاؿ العامة   -أف اهلل سبحانو كتعالى جعؿ الفيء  كجو الداللة:
كقكلو )كي ال يككف دكلة بيف األغنياء منكـ( يؤكد ىذا المعنى، فحؽ ىذا الماؿ أف يعطى لمفقراء 

 كيصرؼ في مصالح المسمميف
فَدعْعٌَْػَسَطْ ىَزِهِ خٌْأَّصُ خٌنَّدطَ فٍََُْ َّسْكَ عمر رضي اهلل عنو "، لذلؾ قاؿ (3)

 .(4) بٌَِّد زَؼْضَ َِْٓ ظٍَِّْىٌَُْ ِِْٓ ؤَسِلَّدجِىُُْ " -لَديَ ؤٌَُّّذُ: ؤًَْ لَديَ لَظٌّ  -ؤَلَذٌ َِِٓ خٌُّْغٍِّْنِيَ بٌَِّد ٌَوُ فِْيَد لَكٌّ 

 لَذِّػٌ ىَزَخ: »«عَسَكَ َِْٓ ُِنَدنُ ِِنًَ ٌَد،: »لَديَ زِِّنًَ؟ ُّظٍُِّهَ زَْْعًد ٌَهَ َٔسْنِِ ؤٌََد خٌٍَّوِ، سَعٌُيَ َّد لٍُْنَد: لَدٌَطْ ػَدجِشَصَ ػَْٓ

 .(5)«لَغٌَٓ

ألداء الشعائر الدينية، فيك لصالح المسمميف جميعان،  أف منى مكاف عينو الشرع كجو الداللة:

                                                           

 .(648ص)السيؿ الجرار  الشككاني،( 1)
 (.5/426جالمغني) ابف قدامة،( 2)
 .(258ص)اإلكميؿ في استنباط التنزيؿ  السيكطي،(، 3/547جمدارؾ التنزيؿ) النسفي،( 3)
 [.4148: رقـ الحديث 7/135 : السنف الكبرل، قسـ الفيء،النسائي (4)
[، كحسنو 881: رقـ الحديث 3/219ما جاء أف منى مناخ مف سبؽ، /الحج  ]الترمذم: سنف الترمذم، (5)

 .(1/638، )ج، كصححو الحاكـ: المستدرؾالترمذم، نفس المرجع



 

 
78 

 

 .(1)امتنع النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف بناء بيت فيو ذلؾمف أجؿ 

 ً :ُعَمَشْضَ ؤَوٍََطَ بِِِّٔ ؤَْٔضٌََطْ َٔفْغِِ ِِْٓ َِديِ خٌٍَّوِ َِنْضٌَِصَ َِديِ خٌَْْعُِِْ، بِِْ خعْعَغْنَْْطَ ِِنْوُ خعْعَؼْفَفْطَ، ًَبِْْ خفْ»لَديَ ػَُّش

 .(2)«زِدٌَّْؼْشًُفِ

بيت الماؿ بأمكاؿ اليتيـ ال يحؽ لمكلي أف يأخذ منيا إال ما يقيـ : شبو عمر ماؿ كجو الداللة
 .  (3) بو نفسو، كىذا يؤكد أف أحقية المسمميف جميعان في ىذا الماؿ

 ًًَ ،ُُْد لَدعٌُِ زَْْنَىُُْ ؤََٔػَْٓ ػَطَِّْصَ زِْٓ لَْْظٍ، لَديَ: خَطَسَنَد ُِؼَدًَِّصُ، فَمَديَ: بَِّْ فِِ زَْْطِ َِدٌِىُُْ فَضًٍْد ػَْٓ ؤَػْطَْْعِى

َّدٌِنَد، بََِّّٔد ىٌَُ فَِْءُ خٌٍَّوِ خٌَّزُِ رٌَِهَ، فَةِْْ وَدَْ فِِ لَدزًَِ فَضًٌْ لَغَّْنَدهُ زَْْنَىُُْ، ًَبٌَِّد فٍََد ػُعَْْسَصَ ػٍََْْنَد فِْوِ، فَةَِّٔوُ ٌَْْظَ زِ

 .(4) ؤَفَدءَهُ ػٍََْْىُُْ

، يعني ماؿ بأف بيت الماؿ إنما ىك ماؿ اهلل : ىذا تصريح مف صحابي جميؿكجو الداللة
 لجميع المسمميف حقان فيو.المسمميف كافة، كأف 

 
 حماية المال العام مسؤولية الدولة: 

مف المعمكـ أف طبيعة األمكاؿ العامة أنيا أمكاؿ ضخمة، منتشرة بشكؿ كاسع، كما كاف كذلؾ 
تقكـ جية عميا بيذا األمر، مف  يصعب عمى آحاد الناس حفظو كحمايتو، بؿ األمر يقتضي أف

دارتو مسؤكلية الدكلة أصالةن.  أجؿ ذلؾ كاف حفظ الماؿ العاـ كا 

بىوي يقكؿ اإلماـ الماكردم كىك يعدد كاجبات الخميفة: ] مىى مىا أىٍكجى دىقىاًت عى ًجبىايىةي اٍلفىٍيًء كىالصَّ
ا كىاٍجًتيىادنا ًمٍف غىٍير اًؿ كىال، كىالى عىٍسؼو  حيؼ الشٍَّرعي نىصًّ ا يىٍستىًحؽ  ًفي بىٍيًت اٍلمى مى : تىٍقًديري اٍلعىطىايىا كى ثَّاًمفي

                                                           

 (.6/2000جالكاشؼ عف حقائؽ السنف) الطيبي،( 1)
ا/السير ]ابف أبي شيبة: المصنؼ، (2) ٍدؿً  ًفي قىاليكا مى قىٍسًموً  اٍلكىاًلي عى  : رقـ الحديث 6/460كىًثيرنا،  أىكٍ  كىافى  قىًميبلن  كى

 (.5/294جتغميؽ التعميؽ)[، كصححو ابف حجر، 32914
 (.10/236جإرشاد السارم) القسطبلني،( 3)
ييٍجعىؿي ًفييىا 319األمكاؿ ص أبك عبيد،( 4) مىكىاًضعىوي الًَّتي ييٍصرىؼي ًإلىٍييىا كى اًرًج اٍلفىٍيًء كى تىٍعًجيًؿ ًإٍخرىاًج اٍلفىٍيًء /مىخى

ًتًو بىٍيفى أىٍىًموً  ًقٍسمى  (.1/363ج، كضعفو سيد رجب في تحقيؽ الكتاب: األمكاؿ ط. دار اليدم النبكم )كى
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ـى ًفيًو كىالى تىٍأًخيرى  ٍقتو الى تىٍقًدي دىٍفعيوي ًفي كى ، كى ٍيًر سىرىؼو كىالى تىٍقًتيرو ، ككذلؾ يقكؿ اإلماـ الجكيني: (1)[ًمٍف غى
مىى اٍلميٍشًرًفيفى ] ـي عى : اٍلًقيىا ـي الثَّاًلثي ٍنقىاذً كىاٍلًقٍس ٍكًف كىاٍلًحٍفًظ كىاإٍلً يىاًع ًبأىٍسبىاًب الصَّ مىى الضَّ  . (2)[ عى

 : (3)نماذج مف حفظ الدكلة لمماؿ العاـ في صدر اإلسبلـ 
 : حفظ النبي صمى اهلل عميو وسمم لممال العام

ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ سَـًٍُد ػٍَََ صَذَلَدضِ زَنِِ عٍٍَُُْْ، ُّذْػََ ػَْٓ ؤَزِِ لَُّْْذٍ خٌغَّدػِذُِِّ، لَديَ: خعْعَؼًََّْ سَعٌُيُ خٌٍَّوِ صٍَََّ خهللُ 

َ: خزَْٓ خٌٍُّعْسَِّْصِ، فٍَََّّد ـَدءَ لَدعَسَوُ، لَديَ: ىَزَخ َِدٌُىُُْ ًَىَزَخ ىَذَِّّصٌ. فَمَديَ سَعٌُيُ خٌٍَّوِ صٍَََّ خهللُ فَيٍََّد ـٍََغْطَ فِِ » ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ

ؼَُُّ خَطَسَنَد، فَمَِّذَ خٌٍَّوَ ًَؤَؼْنََ ػٍََْْوِ، ؼَُُّ لَديَ: " ؤََِّد زَؼْذُ، فَةِِِّٔ « ِِّهَ، لَعََّ ظَإْظَِْهَ ىَذَِّّعُهَ بِْْ وُنْطَ صَددِلًدزَْْطِ ؤَزِْهَ ًَؤُ

ًَُ ِِنْىُُْ ػٍَََ خٌؼًََِّ َِِّّد ًٌََّدِِٔ خٌٍَّوُ، فََْإْظِِ فََْمٌُيُ: ىَزَخ َِدٌُ ىُُْ ًَىَزَخ ىَذَِّّصٌ ؤُىْذَِّطْ ٌِِ، ؤَفَالَ ـٍََظَ فِِ زَْْطِ ؤَعْعَؼًُِّْ خٌشَـّ

ِِنْىُُْ  خٌٍَّوَ َّمٍُِّْوُ ٌَََّْ خٌمَِْدَِصِ، فٍََإَػْشِفََّٓ ؤَلَذًخ ؤَزِْوِ ًَؤُِِّوِ لَعََّ ظَإْظَِْوُ ىَذَِّّعُوُ، ًَخٌٍَّوِ الَ َّإْخُزُ ؤَلَذٌ ِِنْىُُْ شَْْحًد زِغَْْشِ لَمِّوِ بٌَِّد ٌَمَِِ

 «خٌٍَّيَُُّ ىًَْ زٍََّغْطُ»سُجَِِ زََْدُِ بِزْطِوِ، َّمٌُيُ: ٌَمَِِ خٌٍَّوَ َّمًُِّْ زَؼِريًخ ٌَوُ سُغَدءٌ، ؤًَْ زَمَشَشً ٌَيَد خٌَُخسٌ، ؤًَْ شَدشً ظَْْؼَشُ " ؼَُُّ سَفَغَ َّذَهُ لَعََّ 
(4) . 

عٌد النبي صمى اهلل عميو كسمـ الكسب عف طريؽ الكالية نكعان مف الغمكؿ،  كجو الداللة:
كاعتبر اليدايا التي تقدـ لمكالي مف األمكاؿ العامة، كىك بذلؾ مارس نكعان مف الرقابة العامة، التي 

 .(5)ىي باب مف أبكاب حفظ الماؿ العاـ 

َ فَدعْعَمْطَؼَوُ خدلٍِْكَ، فَمَطَغَ ٌَوُ، فٍَََّّد ؤَْْ ًٌَََّ لَديَ ػَْٓ ؤَزَْْضَ زِْٓ لََّّديٍ، ؤََّٔوُ ًَفَذَ بٌََِ سَعٌُ يِ خٌٍَّوِ صٍَََّ خٌٍَّوُ ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ

د ُّمََّْ َِِٓ خألَسَخنِ، يَ: ًَعَإٌََوُ ػََّّسَـًٌُ َِِٓ خدلَفٍِْظِ: ؤَظَذْسُِ َِد لَطَؼْطَ ٌَوُ؟ بََِّّٔد لَطَؼْطَ ٌَوُ خدلَدءَ خٌؼِذَّ، لَديَ: فَدْٔعَضَػَوُ ِِنْوُ، لَد

                                                           

 .(40ص)األحكاـ السمطانية  الماكردم،( 1)
 .(203ص)الغياثي  الجكيني،( 2)
 .(58ص)حرمة الماؿ العاـ في الشريعة اإلسبلمية  شحاتة، (3)
 .[6979 : رقـ الحديث 9/28احتياؿ العامؿ لييدل إليو، /الحيؿ ]البخارم: صحيح البخارم، (4)
 (.5/377جمنحة البارم شرح صحيح البخارم) األنصارم، (5)
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 .(1) لَديَ: َِد ٌَُْ ظَنٍَْوُ خِفَدفُ خإلِزًِِ

: أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ لما تبيف لو أف ما أقطع ألبيض بف حماؿ، ىك كجو الداللة
 .(2)مف األمكاؿ العامة انتزعو منو حفاظان عمى ىذا الماؿ العاـ 

 حفظ الخمفا  الراشدين لممال العام:

ؾ الحاؿ كاف أبك بكر الصديؽ رضي اهلل عنو يراقب األمكاؿ العامة في أيدم كالتو، كما ككذل
 . (3)فعؿ مع معاذ بف جبؿ لما عاد مف كاليتو عمى اليمف 

ب رضي اهلل عنو فقد كاف مثاالن باىران في ىذا، فقد كاف ابتداءن يحسف اأما عمر بف الخط
يكلييـ، كيبعث عمييـ العيكف كالمراقبيف، بؿ قد كاف  اختيار الكالة األمناء، كيحصى ماليـ قبؿ أف

 أحيانان يذىب يفتش عمييـ بنفسو رضي اهلل عنو.

خٌظُّيْشِ.  ػَْٓ ػَدصُِِ زِْٓ ػَُّشَ لَديَ: ؤَسْعًََ بٌََِِّ ػَُّشُ َّشْفَد فَإَظَْْعُوُ ًَىٌَُ فِِ ُِصَالهُ ػِنْذَ خٌْفَفْشِ ؤًَْ ػِنْذًَممد ًسد ػنو : 

َُ ػٍَََِّ ِِنْوُ بِرْ ًٌَِْعُوُ ؤََِدَٔعِِ ديَ: ًَخٌٍَّوِ َِد وُنْطُ ؤَسٍَ ىَزَخ خٌَّْديَ َّمًُِّ ٌِِ ِِْٓ لَسًِْ ؤَْْ ؤٌََِْوِ باِل زِمَمِّوِ. ًََِد وَدَْ لَطُّ ؤَلْشَلَديَ فَمَ

ُِؼِْنُهَ زِؽََّشِ َِدٌِِ زِدٌْغَدزَصِ فَدـْذُدْهُ فَسِؼْوُ ؼَُُّ خجْطِ سَـُال ِِْٓ ًَلَذْ ؤَْٔفَمْطُ ػٍََْْهَ شَيْشًخ ِِْٓ َِديِ خٌٍَّوِ. ًٌََغْطُ زِضَخجِذِنَ ًٌََىِنِِّ 

 .(4) هَ ِِْٓ ظُفَّدسِىُِْ فَمُُْ بٌََِ ـَنْسِوِ. فَةِرَخ خشْعَشٍَ شَْْحًد فَدعْعَشْشِوْوُ فَدعْعَنْفِكْ ًَؤَْٔفَكَ ػٍَََ ؤَىٍِْهَلٌَِِْ

ٌَطْ َٔفْغِِ ِِْٓ َِديِ خٌٍَّوِ َِنْضٌَِصَ َِديِ خٌَْْعُِِْ، بِِْ خعْعَغْنَْْطَ ِِنْوُ خعْعَؼْفَفْطَ، ًَبِْْ بِِِّٔ ؤَْٔضَ: »كمف قكلو رضي اهلل عنو

 .(5)«خفْعَمَشْضَ ؤَوٍََطَ زِدٌَّْؼْشًُفِ

ككذلؾ كاف الحاؿ في خبلفة كؿ مف عثماف بف عفاف كعمي بف أبي طالب رضي اهلل 
                                                           

 ابف الممقف،، كصححو [1380: رقـ الحديث 3/656 ما جاء في القطائع،/األحكاـ   ]الترمذم: سنف الترمذم،( 1)
 (.7/75جالبدر المنير)

 (.2/299جتحفة األبرار) البيضاكم،( 2)
 .(262ص)تخريج الدالالت السمعية  الخزاعي، (3)
 (.3/210ج)، ذكر استخبلؼ عمر/الطبقات الكبرل ابف سعد، (4)
ا/السير ]ابف أبي شيبة: المصنؼ،( 5) ٍدؿً  ًفي قىاليكا مى قىٍسًموً  اٍلكىاًلي عى  : رقـ الحديث 6/460كىًثيرنا،  أىكٍ  كىافى  قىًميبلن  كى

 (.5/294جتغميؽ التعميؽ)[، كصححو ابف حجر، 32914
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 عنيما.
ف اهلل عمييـ، تؤكد حرصيـ عمى الماؿ العاـ، عف طريؽ مراقبتيـ كىذه اآلثار عف الصحابة رضكا

 ألمكاؿ الكالة، كجعميا في بيت الماؿ تصرؼ لمصالح المسمميف. 

 

 المطمب الثاني: دور الدولة في حفظ المال العام من جانبي الوجود والعدم:

إف أحكاـ الشريعة إنما جاءت لتحقيؽ مقاصد عامة كمية، كىي الكميات الخمس )الديف، 
النفس، العقؿ، النسؿ، الماؿ(، فحفظ الماؿ أحد المقاصد الكمية التي أكجبت الشريعة عمى المسمميف 

 :(1)حفظيا، كحفظيا إنما يككف بأمريف 

يتناكؿ اإلنشاء كاعدىا، بمعنى ما ق كيثبت أركانيا يقيـ مراعاتيا مف جانب الكجكد: كىك ما
 كالتأسيس.كالتنمية 

 فييا. المتكقع أك الكاقع االختبلؿ مراعاتيا مف جانب العدـ: كصيانتيا عف

 كسنتناكؿ دكر الدكلة في حفظ الماؿ مف جانبي الكجكد كالعدـ في الفرعييف التالييف:
 

 أواًل من جانب الوجود: 

قكاعده الذم ىك حفظو مف جانب الكجكد، مسؤكلية إف حفظ الماؿ بإقامة أركانو كتثبيت 
كبيرة ليست باليينة، تتطمب مف الدكلة تسخير الكثير مف المقكمات التي تمتمكيا مف أجؿ القياـ 

 بذلؾ، كذلؾ عف طريؽ عدة خطكات كمياـ يمكف أف نجمميا فيما يمي:

المستكيات، عف طريؽ إقامة المشركعات االقتصادية الكبرل، كالتخطيط لذلؾ عمى أعمى  .1
الكزارات المختصة بذلؾ، بحيث يككف محكران أساسيان في سياسة الدكلة، لمرقي كالنيضة 

 االقتصادية المرجكة.
استثمار األمكاؿ العامة، مثؿ استثمار أمكاؿ الزكاة كأمكاؿ الكقؼ كغيرىا، كتككيؿ ىذا  .2

شرافيا، كقد  سبؽ ذكر ذلؾ في االستثمار بجيات كمؤسسات تككف تحت يد الدكلة كا 

                                                           

 (.2/18جالمكافقات) الشاطبي،( 1)
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 .(1)المبحث السابؽ 
تسييؿ االستثمارات الخاصة في داخؿ البمد، كاالستثمارات األجنبية، كاإلشراؼ عمى ذلؾ،  .3

 ألف ىذه االستثمارات تعكد بالنفع عمى الممكية العامة. 
إدارة األراضي في الدكلة التي ىي مصدر أساسي لؤلمكاؿ العامة، عف طريؽ تنظيـ إحياء  .4

كات، ككذلؾ إقطاع األرض لممصمحة العامة، كالحرص عمى أف يككف استغبلؿ األرض الم
ىذه األراضي عمى النحك األمثؿ، بحيث تصبح مصدران ميمان لنيضة االقتصاد في الدكلة، 

 . (2)كما بينا ذلؾ في المبحث السابؽ 
راؽو كضع نظـ كقكانيف النتفاع الناس بالمرافؽ العامة، كبذؿ ىذه المرافؽ لمناس بشكؿ  .5

 منظـ، عف طريؽ الصيانة كالنظافة كاإلصبلحات، كمنع أم تعًد عمييا.
صيانة الدكلة نفسيا كالعامميف فييا عف اقتطاع جزًء مف األمكاؿ العامة، سكاءن لمنفس أك  .6

 األقارب أك األنصار، ألف الحاكـ إنما ىك مستخمؼ فييا، يرعاىا كيحمييا.
ألمكاؿ العامة عمى اختبلفيا مف مرافؽ كأراضي تكميؼ جية في الدكلة بتقييـ مدل كصكؿ ا .7

كغيرىا، إلى الناس جميعان مف أفراد الدكلة، كمدل التسييبلت المقدمة لمناس، ثـ القياـ 
 بتعزيز اإليجابيات كتحسينيا، ككذلؾ بياف السمبيات كمعالجتيا أكالن بأكؿ.

 ثانيًا: حفظ المال العام من جانب العدم: 

نب العدـ، ىك صيانتو عف االختبلؿ الكاقع فيو أك المتكقع، كذلؾ حفظ الماؿ العاـ مف جا
 بإزالة االعتداءات عمى الماؿ العاـ، كمعاقبة المعتديف.

ف االعتداء عمى الماؿ العاـ يأخذ أشكاالن متعددة، بعضيا أشد مف بعض، لكنيا جميعان  كا 
ز ىذه الصكر، مع بياف حكـ تدخؿ تحت الحرمة كالكعيد الشديد لمف يقدـ عميو، كسنتناكؿ ىنا أبر 

 الشرع فييا، ككاجب الدكلة تجاه ىذا االعتداء.

 

 

                                                           

 (.56انظر )ص( 1)
 (.71انظر )ص( 2)
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 السرقة من المال العام: .1

، كىي محرمة (1) أخذ مال الغير خفية من حرز مثمو ىيالسرقة في االصطبلح الشرعي:  
 ٺ ٺ ٺ]إجماعان، سكاء كاف المسركؽ ماالن خاصان أك عامان، قاؿ تعالى 

ػَْٓ ؤَزِِ ىُشَّْشَشَ، لَديَ: لَديَ ً، {28}المائدة: [   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 :َ كحد ، (2)«ٌَؼََٓ خهللُ خٌغَّدسِقَ، َّغْشِقُ خٌْسَْْضَصَ فَعُمْطَغُ َّذُهُ، ًََّغْشِقُ خٌْمَسًَْ فَعُمْطَغُ َّذُهُ»سَعٌُيُ خهللِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ
ىذا مجمع عميو، إذا سرؽ ماالن خاصان، أما السرقة مف السرقة ىك قطع اليد لمف سرؽ نصابان، ك 

ف كاف محرمان باالتفاؽ، كقد أكردنا األدلة عمى ىذا فيما سبؽ، إال أف الفقياء اختمفكا  الماؿ العاـ، كا 
 في إيجاب الحد عميو.

 
 حكم من سرق من األموال العامة: 

 تحرير محل النزاع:

مثمو مف األمكاؿ الخاصة أنو يحد بقطع يده  اتفؽ الفقياء عمى أف مف سرؽ شيئان مف حرز
إذا بمغ نصابان، كاتفقكا عمى أف مف سرؽ مف الماؿ العاـ أنو ارتكب جريمةن، كعميو عقكبة مف الحاكـ 

، لكنيـ اختمفكا ىؿ في السرقة مف الماؿ العاـ شبية تسقط ىذا الحد أك ال؟ عمى (3) ال محالة
 قكليف:

مكاؿ العامة ) بيت الماؿ، الغنيمة، أمكاؿ الكقؼ كغيرىا( ال تكجب : إف السرقة مف األالقول األول
 .(4)الحد بقطع اليد، كذىب إلى ىذا الجميكر مف الحنفية، كالشافعية كالحنابمة 

                                                           

(، 7/439جنياية المحتاج) الرممي،(، 4/229جبداية المجتيد) ابف رشد،(، 9/133جالمبسكط) السرخسي،( 1)
 (.6/129جكشاؼ القناع) البيكتي،

 .[1687: رقـ الحديث 3/1314حد السرقة كنصابيا، /الحدكد ]مسمـ: صحيح مسمـ، ( 2)
(، ابف 7/439(، الرممي، نياية المحتاج)ج9/292(، عميش، منح الجميؿ)ج7/84( الكاساني، بدائع الصنائع)ج3)

 (.4/71الكافي)جقدامة، 
الكافي في فقو اإلماـ  ابف قدامة،(، 5/472جمغني المحتاج) الشربيني،(، 9/188جالمبسكط) السرخسي، (4)

 (.4/74جأحمد)
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 .(1): إف السرقة مف بيت الماؿ كغيره تكجب الحد كىك قطع اليد، كىذا مذىب المالكية القول الثاني

 
 أدلة األقوال: 

 استدؿ الجميكر القائمكف بعدـ القطع باألدلة التالية: األول:أدلة القول 

، -صٍَََّ خٌٍَّوُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ  -ػَْٓ خزِْٓ ػَسَّدطٍ: ؤََّْ ػَسْذًخ ِِْٓ سَلِْكِ خٌْخُُّظِ عَشَقَ ِِْٓ خٌْخُُّظِ، فَشُفِغَ رٌَِهَ بٌََِ خٌنَّسِِِّ  .1

 .(2) ػَضَّ ًَـًََّ، عَشَقَ زَؼْضُوُ زَؼْضًد"فٍََُْ َّمْطَؼْوُ ًَلَديَ: "َِديُ خٌٍَّوِ 

خٌْخَطَّدذِ، فَىَعَرَ  ؤََّْ سَـًٍُد ػَذَخ ػٍَََ زَْْطِ َِديِ خٌْىٌُفَصِ فَغَشَلَوُ فَإَـَّْغَ خزُْٓ َِغْؼٌُدٍ ٌِمَطْؼِوِ فَىَعَرَ بٌََِ ػَُّشَ زِْٓ .2

 . (3) «ٌَد ظَمْطَؼْوُ؛ فَةَِّْ ٌَوُ فِْوِ لَمًّد»ػَُّشُ: 

 . (4) «فٍََُْ َّمْطَؼْوُ، عَشَقَ ِِغْفَشًخ ,ٌَوُ فِْوِ َٔصِْرٌ، ىٌَُ ـَدجِضٌ »ؤُظَِِ ػٌٍَِِّ زِشَـًٍُ عَشَقَ َِِٓ خٌْخُُّظِ فَمَديَ: ؤٔو ًسًٍ  .3

: أنو لـ يتـ إقامة الحد عمى السارؽ في المكاضع المذككرة، كذلؾ كجو الداللة مف ىذه اآلثار
 . (5)أف السرقة كقعت عمى ماؿ عاـ 

 كجكد الشبية التي تسقط القطع: .2

 فالحدكد تدرأ بالشبيات عند الفقياء، كىذا ما درجكا عميو ببل نكير منيـ: 

خدْسَءًُخ خحلُذًُدَ ػَِٓ خدلُغٍِِّْنيَ َِد خعْعَطَؼْعُُْ، »ػَْٓ ػَدجِشَصَ لَدٌَطْ: لَديَ سَعٌُيُ خٌٍَّوِ صٍَََّ خٌٍَّوُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ: فمذ ًسد 

                                                           

 (.4/235جبداية المجتيد) ابف رشد،، 131الرسالة ص القيركاني،أبك زيد ( 1)
التمخيص  ابف حجر،، كضعفو [2590: رقـ الحديث 2/864العبد يسرؽ، /الحدكد ]ابف ماجو: سنف ابف ماجو، (2)

 (. 4/194الحبير)
[، لـ أجد مف 18874: رقـ الحديث 10/212الرجؿ يسرؽ شيئان لو فيو نصيب، /المقطة عبد الرزاؽ: المصنؼ، (3)

 حكـ عميو بعد البحث.
[، ]البييقي: 18871 : رقـ الحديث 10/212الرجؿ يسرؽ شيئان لو فيو نصيب، /المقطة عبد الرزاؽ: المصنؼ،( 4)

، كصححو د. فاركؽ حمادة: تحقيؽ كتاب السير [18201: رقـ الحديث 9/170، )السير جماع  السنف الكبرل،
 .250ألبي إسحاؽ الفزارم ص

 (.5/303جشرح مسند الشافعي) الرافعي،( 5)
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ػَْٓ ػَسْذِ خٌٍَّوِ زِْٓ ً، (1) «دَْ ٌَوُ َِخْشَؾٌ فَخٌٍَُّخ عَسٍَِْوُ، فَةَِّْ خإلَِِدََ ؤَْْ ُّخْطِثَ فِِ خٌؼَفٌِْ خَْْشٌ ِِْٓ ؤَْْ ُّخْطِثَ فِِ خٌؼُمٌُزَصِفَةِْْ وَ

 .(2) «خدْسَءًُخ خٌْفٍَْذَ ًَخٌْمَعًَْ ػَِٓ خٌُّْغٍِّْنِيَ َِد خعْعَطَؼْعُُْ»لَديَ:   ,َِغْؼٌُدٍ 

ف السرقة مف الماؿ العاـ شبية، تكجب سقكط الحد، كأما ككنيا شبية أف الماؿ العاـ  كا 
يشترؾ فيو جميع الناس، لكؿ كاحد منيـ حؽ فيو، كىك مف جممتيـ، فكانت صالحةن أف تككف شيبة 

 .(3) مسقطة لمقطع

 أدلة القول الثاني: 

 استدؿ المالكية عمى مذىبيـ باألدلة التالية:  

فاآلية تشمؿ كؿ ، {28}المائدة: [ٿ ٺ ٺ ٺ]: تعالى عمكـ قكلو .1
 . (4)ما كقع عميو السرقة سكاء كاف ماالن عامان أك خاصان كلـ تفرؽ

كغير إف السارؽ مف بيت الماؿ قد سرؽ مف حرز، كال شبية لو في عينو فيجب القطع  .9
  . (5) المغنـ

يقطع في السرقة منو كؿ ماؿ تقبؿ شيادتو فيو جاز أف القياس عمى ماؿ األجنبي: فإف  .2
 .(6) كماؿ األجنبي

إف السارؽ مف بيت الماؿ ليس لو منو شيء بعينو، ك جائز أال يعطيو اإلماـ منو، فالسرقة  .2
 . (7)قبؿ أف يصرؼ لو شيء ىك سرقة ما ليس لو 

                                                           

[، ككقفو أصح: نفس 1424ـ الحديث : رق4/33ما جاء في درء الحدكد،  /الحدكد  ]الترمذم: سنف الترمذم، ( 1)
 المرجع.

[، كصححو 1706 : رقـ الحديث 8/414ما جاء في درء الحدكد بالشبيات،  /الحدكد ]البييقي: السنف الكبرل،( 2)
 .(12/3289معرفة السنف كاآلثار) البييقي،

 ابف قدامة،(، 17/326كفاية النبيو) الرفعة،(، ابف 12/470البياف) العمراني،(، 9/188المبسكط) السرخسي،( 3)
 (.9/136المغني)

(4 )،  (.12/312المحمى) ابف حـز
 .1422المدينة ص عالـ مذىب في القاضي عبد الكىاب: المعكنة( 5)
 المرجع السابؽ.( 6)
 (.6/110الجامع ألحكاـ القرآف) القرطبي،( 7)
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 الترجيح:

نما جاءت بالحدكد  إف الشريعة اإلسبلمية غير متشكفة إلى تطبيؽ الحدكد عمى الناس، كا 
رادعة كزاجرة عف الجرائـ، كقد ضيقت أبكاب تطبيقيا بشركط متينة، حفاظان عمى النفس اإلنسانية، 
ف العمؿ بدرء الحدكد بالشبيات  حتى ال تطبؽ ىذه الحدكد إال في نطاؽ مف اليقيف أك قريب منو، كا 

 متفؽ عميو بيف الفقياء، كىي قاعدة أساسية في نظاـ العقكبات.

لكف يبقى السؤاؿ: ىؿ السرقة مف بيت الماؿ شبية تسقط الحد؟ إف اعتبار ىذا شبية ربما 
يككف لو رجاحتو فيما مضى، لكف مع تطكر الدكؿ، حيث أصبحت األمكاؿ العامة تأخذ نطاقان 

، فمك كؿ أكضح مما سبؽبش أكسع، كأصبح لمدكلة شخصية اعتبارية ، فإف ىذه الشبية تضعؼ اليـك
أف إنسانان سرؽ مف أمكاؿ مدرسة حككمية محرزة، أك قاـ بالسطك خفيةن عمى بنؾ لمدكلة، فيؿ ىذا 

 لو فيو نصيب كحؽ مشترؾ؟ بحيث يتكقع أف يعطى منو نصيبان، ال أرل ذلؾ.

ؿ المالكية، كبالتالي فقد سرؽ كأيضان فإف السارؽ ليس لو شيء بعينو مف بيت الماؿ كما قا
 ما ليس لو مف حرز، فدخؿ تحت عمـك اآلية.

فمف أجؿ ىذه األسباب يرجح الباحث قكؿ المالكية القاضي بإيجاب حد السرقة عمى مف 
سرؽ مف األمكاؿ العامة، عند تكفر شركط السرقة مف أخذه مف الحرز كما إلى ذلؾ مف سائر 

 الشركط.  

الفساد اليكـ كقمة األمانة ككثرة السرقة كالخيانة، فكاف مف المناسب خاصة مع انتشار أشكاؿ 
 تشديد العقكبة مصمحةن كزجران لمناس.

أف الخبلؼ قكم في ىذا كال حرج أف يأخذ الحاكـ بأم القكليف، ككذلؾ لكف يجب التنكيو إلى 
ط أبدان، بؿ حتى عمى القكؿ األكؿ بعدـ كجكب الحد كىك قكؿ معتبر، فإف العقكبة ال تسقفإنو 

العقكبة التعزيرية لئلماـ ثابتة، فتقكـ الدكلة باتخاذ قانكف صاـر مكضكع مف قبؿ المجاف الشرعية 
 كالقانكنية المختصة، بما يبلئـ طبيعة ىذه الجريمة.

 : االختالس .2

كيقصد بو  ،(1) خمسة: اختطفتو بسرعة عمى غفمة أك اختمستو خمست الشيءمأخكذ لغةن مف 
                                                           

 (.16/17تاج العركس) الزبيدم،( 1)
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 مف بأيدييـ ما عمى ما مكاف في كالمكظفيف، العامميف، في االصطبلح الفقيي المعاصر )استيبلء
    (1)شرعي(  بسند كنحكىا, نقدية أمكاؿ

شأنو شأف السرقة مف حيث  ،بالباطؿ الناس أمكاؿ أكؿنكع مف االعتداء عمى األمكاؿ العامة، ك  كىك
النتيجة، كمف حيث حرمتو المؤكدة، يستكجب صاحبيا العقكبة األخركية، ككذلؾ الدنيكية مف قبؿ 
الحاكـ، كما سنكضحو تاليان، كاالختبلس يككف غالبان في المصالح الحككمية كشركات القطاع العاـ، 

ـ التي أكردناىا سابقان، كيؤكده ما كرد كقد ثبتت حرمة االختبلس باألدلة الدالة عمى حرمة الماؿ العا
َ َّمٌُيُ:  َِِٓ خعْعَؼٍَّْْنَدهُ ِِنْىُُْ ػٍَََ ػًٍََّ، »ػَْٓ ػَذُِِّ زِْٓ ػَِّريَشَ خٌْىِنْذُِِّ، لَديَ: عَِّؼْطُ سَعٌُيَ خهللِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ

 . (2) «ِ زِوِ ٌَََّْ خٌْمَِْدَِصِفَىَعََّنَد ِِخَْْطًد، فََّد فٌَْلَوُ وَدَْ غًٌٌٍُُد َّإْظِ

 دور الدولة في مجابية االختالس:

إف عقاب المختمس في الشريعة اإلسبلمية التعزير مف قبؿ الحاكـ، كذلؾ أف االختبلس يفتقر 
إلى شركط السرقة حتى نكجب عميو الحد، فكاف األمر فيو لئلماـ، تضع الدكلة عقكبات قاسية 

لحبس أك المصادرة المالية أك الفصؿ مف الكظيفة كما شابو، بما تراه كصارمة تجاه المختمسيف، با
 مناسبان.

وال يجوز لمدولة أبدًا التياون في مثل ىذا، وال العفو عن فاعمو، ألن ىذا ليس من حقيا، 
 بل ىو حق لمناس يشتركون فيو، ويجب حفظ حقوقيم عمييم.

 

 خيانة األمانة: .3

العامة يقصد بيا عدـ مراعاة العامميف حؽ اهلل تعالى في إف خيانة األمانة في األمكاؿ 
 مناصبيـ بحكـ األمانات المخكلة إلييـ، عمى عمميـ أماكف فى العامميف عمميـ، عف طريؽ استيبلء

 . (3)ذلؾ  فى المساعدة أك المشاركة أك العمؿ، فى

                                                           

 .37حرمة الماؿ العاـ في الشريعة اإلسبلمية ص شحاتة، (1)
 .[1833: رقـ الحديث 3/1465تحريـ ىدايا العماؿ، /اإلمارة ]مسمـ: صحيح مسمـ،( 2)
 (.38ص)حرمة الماؿ العاـ في الشريعة اإلسبلمية  شحاتة، (3)
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 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ]كخيانة األمانة ال شؾ محرمة، يقكؿ الحؽ تبارؾ كتعالى 

يقكؿ اإلماـ الرازم في ىذه اآلية: ، {94}األنفال: [   ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
ٍيًر نىٍقصو ] اًؿ ًمٍف غى مىى سىًبيًؿ التَّمىاـً كىاٍلكىمى ابي أىدىاًء التَّكىاًليًؼ ًبأىٍسًرىىا عى ٍعنىى اآٍليىًة: ًإيجى كىالى  فىكىافى مى

ؿو  َ َّخْطُرُ ػٍَََ َٔدلَعِوِ َّمٌُيُ: ً، (1) [ًإٍخبلى بَِّّدوُُْ ًَخٌْخَِْدَٔصَ، »ػَِٓ خٌْيِشَِْدطِ زِْٓ صَِّددٍ، لَديَ: سَؤَّْطُ خٌنَّسَِِّ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ

 .(2)" فَةَِّٔيَد زِحْغَطُ خٌْسِطَدَٔصُ

 : (3)وخيانة األمانة في األموال العامة تأخذ صورًا متعددة، فمن ذلك 

ىماؿ مف ىـ ، ، محاباة كمحسكبيةكالخبرةتكظيؼ العامميف غير ذكم الكفاءة كاألمانة  . أ كا 
كىذه خيانة بينة لؤلمانة التي ككمت إليو في حفظ ىذا الماؿ  ،أكثر كفاءةن كخبرة كأمانة

َ: ؼَِٓ خزِْٓ ػَسَّدطٍ، سَضَِِ خٌٍَّوُ ػَنْيَُّد لَديَ: لَديَ سَعٌُيُ خٌٍَّوِ صٍَََّ خهللُفالعاـ،  َِِٓ خعْعَؼًََّْ سَـًٍُد ِِْٓ » ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ

 . (4) «ػِصَدزَصٍ ًَفِِ ظٍِْهَ خٌْؼِصَدزَصِ َِْٓ ىٌَُ ؤَسْضََ ٌٍَِّوِ ِِنْوُ فَمَذْ خَدَْ خٌٍَّوَ ًخدَْ سَعٌٌَُوُ ًخدَْ خٌُّْاِِْننِيَ
إذف مف  دكف ألغراض شخصية أدكات العمؿ الذم يعمؿ فيو المكظؼ في الدكلةاستخداـ  . ب

جية العمؿ الرسمية، كمف يستخدـ كسائؿ االتصاؿ المخكلة ألداء العمؿ في اتصاالت 
أك استخداـ كسائؿ النقؿ الخاصة بالعمؿ في تنقمو الخاص لو كألىمو، أك غير  شخصية،

نما  ذلؾ مف أدكات العمؿ، فإف أدكات العمؿ مف قبيؿ الماؿ العاـ لمجميع حؽ فيو، كا 
العمؿ المطمكب منو، فبل يجكز صرفو لمصالحو إال إف كاف كضعت تحت يده ألداء 

 مأذكنان لو في ذلؾ.
 ترسية العطاءات كالمناقصات عمدان عمى في إنجاز المعامبلت، أكالمجاممة المحاباة ك  . ت

 أناس معينيف عمى غير قكاعد المنافسة الشريفة كاألداء الميني.
، أك األمكرك  المعامبلت تسييؿ بعض مقابؿ مبمغ مف الماؿالحصكؿ عمى االرتشاء ب . ث

ؼَْٓ ؼٌَْزَدَْ لَديَ: فال خبلؼ فييا،  الرشكة محرمة شرعان ك  التغاضي عف بعض الخمؿ أك ما شابو،

                                                           

 (.15/475مفاتيح الغيب) الرازم،( 1)
 (.6/2364الزكائد) ، مجمع، كضعفو الييثمي[629: رقـ الحديث 1/197، المعجـ األكسط ]الطبراني:( 2)
 .(38ص )حرمة الماؿ العاـ في الشريعة اإلسبلمية  شحاتة، (3)
 ا حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه: نفس المرجع.، كقاؿ ىذ[7023: رقـ الحديث 4/104، : المستدرؾالحاكـ (4)
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 .(1) َّؼْنِِ: خٌَّزُِ َّّْشِِ زَْْنَيَُّد« ٌَؼََٓ سَعٌُيُ خٌٍَّوِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ خٌشَّخشَِِ ًَخٌُّْشْظَشَِِ ًَخٌشَّخجِشَ»
ىدارىا، كالذم . ج المعدات يترؾ  افتقاد المسؤكلية في العمؿ، مما يؤدم إلى تضييع األمكاؿ كا 

في أعماؿ عاطمة بدكف إصبلح، أك مف يترؾ الخامات حتى تفسد، أك مف يتسبب  كاآلالت
التعكيضات، كؿ ىذا يدخؿ فى نطاؽ خيانة األمانة بسبب  كأالغرامات  ضارة تسبب لمعمؿ
" بَِّْ خٌٍَّوَ وَشِهَ ٌَىُُْ  فقاؿ: نيى عف إضاعة الماؿصمى اهلل عميو كسمـ  كالنبيإضاعة الماؿ، 

 .(2) ؼاَلَؼًد: لًَِْ ًَلَديَ، ًَبِضَدػَصَ خدلَديِ، ًَوَؽْشَشَ خٌغُّاَخيِ "
عدـ االنضباط بساعات العمؿ، كتضييع أكقات العمؿ في غير ميمات العمؿ الرسمية،  . ح

 كاإلنتاج، كبالتالي تضييع األمكاؿ.مما يؤدم إلى ضعؼ األداء 
اإلىماؿ كعدـ إتقاف العمؿ، فالمبلحظ أف كثيران مف المنتجات التابعة لمدكلة، تككف جكدتيا  . خ

ؼَْٓ فرديئة إذا ما قكرنت بمنتجات القطاع الخاص، كىذا تحذر منو الشريعة اإلسبلمية، 

 . (3)« بَِّْ خٌٍَّوَ ُّمِرُّ بِرَخ ػًََِّ ؤَلَذُوُُْ ػًٍََّد ؤَْْ ُّعْمِنَوُ»َُ لَديَ: ػَدجِشَصَ، ؤََّْ خٌنَّسَِِّ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍََّ

 دور الدولة في الحد من الخيانة في العمل:  

إف خيانة األمانة في العمؿ تستكجب مف الدكلة أف تسير في اتجاىيف متكازييف لمجابية ىذا، 
 العقكبة، كيمكف إجماؿ دكر الدكلة في ىذا فيما يمي:األكؿ في اتجاه الكقاية، كالثاني في اتجاه 

اختيار المكظفيف في الدكلة، كفؽ معايير مينية كأخبلقية، بحيث يختار صاحب الكفاءة  .1
 كاألمانة، كعدـ ترؾ مجاؿ لممحسكبية كالمحاباة في اختيار العامميف.

بعة انتفاع الناس إنشاء أنظمة الرقابة العامة كالمتخصصة في الدكلة، التي مف شأنيا متا .2
باألمكاؿ العامة، كمدل، كمراقبة أم اعتداء مف قبؿ مكظفي الدكلة عمى ىذا الماؿ، عمى 

 غرار جياز الحسبة الذم كاف مطبقان في صدر الدكلة اإلسبلمية.

                                                           

[، قاؿ ابف الممقف، صححو األئمة: خبلصة البدر 22399: رقـ الحديث 37/85 ]ابف حنبؿ: مسند أحمد، (1)
 .(2/430المنير)

افنا النَّاسى  يىٍسأىليكفى  الى : }تىعىالىى المَّوً  قىٍكؿً /الزكاة ]البخارم: صحيح البخارم، (2)  .[1477: رقـ الحديث 2/124، {ًإٍلحى
إتحاؼ الخيرة  ابف حجر،، كضعفو [4386 : رقـ الحديث 7/349،  : مسند أبي يعمىأبك يعمى (3)

 (.3/382الميرة)
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القياـ باجتماعات دكرية لمتابعة أداء المكظفيف في الدكلة، بحيث يكافأ المكظؼ المجيد،  .3
 ء كالميمؿ.كيعاقب المكظؼ المسي

فرض عقكبات كاضحة كصارمة تجاه مف تصدر منو الخيانة في العمؿ، كالعقكبة في  .4
 لـ تحدد اإلسبلمية الشريعة الشريعة اإلسبلمية لمخيانة في العمؿ عقكبة تعزيرية، فإف

 أف لمحاكـ أك القاضي بعدة عقكبات منصكصة، كتركت بؿ اكتفت جريمة، لكؿ عقكبة
، فتسف الدكلة مف  كظركؼ الجريمة ظركؼ يناسب بما الجريمة العقكبة يختار المجـر

العقكبات ما يتبلءـ مع الخيانة المرتكبة، مف مصادرة لمماؿ أك فصؿ مف الكظيفة أك 
 بالحبس، كؿ بحسبو.

  



 

 
90 

 

  المبحث الثالث: أثر االستثمار األمثل لممال العام عمى مستوى الرفاىية في المجتمع.

المتقدمة ىك محكر اىتماميا، كما التشريعات كالقكانيف التي تطبقيا إف المكاطف في الدكؿ 
الدكلة في مختمؼ المجاالت، ما ىي إال مف أجؿ أف ينعـ المكاطف بحياة كريمة، تحفظ لو حقكقو 

 فييا.

لذلؾ فإف كثيران مف ىذه الدكؿ المتقدمة تأخذ في اعتبارىا أف تحافظ عمى مستكل معيف مف 
رد ال ينزؿ عنيا، ترل في ىذا الحد ضمانان لحياة كريمة لمفرد، مف حيث تكفير الحياة كالمعيشة لمف

 الغذاء كالدكاء كالتعميـ، كىك ما بات يعرؼ اليكـ بالضماف االجتماعي.

ننا إف نظرنا إلى شريعتنا الغراء نجد فييا السبؽ إلى االىتماـ باإلنساف في المجتمع، كأف  كا 
عمى األقؿ المقكمات الكافية مف المأكؿ كالممبس كالمسكف، كأف يحيا حياة كريمة، تتكفر لو فييا 

قامة حدكده   .(1)يتييأ لو مستكل مف المعيشة مناسب لحالو، يستعيف بيا عمى أداء فرائض اهلل، كا 

مف أجؿ ذلؾ كاف ىذا المبحث، نتناكؿ فيو ىذا المكضكع مف كجية نظر الشريعة 
 ذه القيمة، كفؽ المطمبيف اآلتييف.اإلسبلمية، ككيؼ ساىـ اإلسبلـ في تعزيز ى
 المطمب األول: عالج اإلسالم لظاىرة الفقر

إف الفقر ظاىرة اجتماعية منذ نشأة البشرية، فمـ تخؿي حضارة مف الحضارات عف الفقراء 
كالمحتاجيف، خاصة في تمؾ األزمنة المظممة التي حكميا الكفر كالظمـ، حيث كاف األغنياء 
كالممكؾ يتمتعكف بالخيرات الكثيرة التي تنتجيا الببلد، كغيرىـ يذكقكف كيبلت الفقر كالحرماف، في 

 . (2)قية مقيتة، يريد البعض أف يحيييا في عصرنا الحالي تحت مسميات أخرل طب

ك لـ يكف اإلسبلـ يكمان داعيان إلى الفقر، فميس الفقر في اإلسبلـ مظيران إيجابيان، بؿ ىك 
ف كاف ال ف اإلسبلـ كا   مف نظرةن دكنية، فميس الفقر منقصةن  الفقير إلى ينظر مذمكـه محارب، كا 

 بؿ ذىب كفضة؛ مف المرء يممؾ كما بالثركة ليست كالرفعة الكرامة منا اإلسبلـ أفبؿ عم كرامتو،
 [   ژ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ]الصالح، قاؿ تعالى:  كالعمؿ كالعمـ بالتقكل كاإليماف

                                                           

 .(39ص )مشكمة الفقر  القرضاكم،( 1)
 .(52ص)فقو الزكاة  القرضاكم،( 2)
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َ ػٍََْْوِ خهللُ صٍَََّ خهللِ سَعٌُيُ لَديَ: لَديَ ىُشَّْشَشَ، ؤَزِِ ػَْٓ،  و{92}الحجزاث:  صٌَُسِوُُْ بٌََِ َّنْظُشُ ٌَد خهللَ بَِّْ: »ًَعٍََُّ

 . (1)«ًَؤَػَّْدٌِىُُْ لٌٍُُزِىُُْ بٌََِ َّنْظُشُ ًٌََىِْٓ ًَؤٌََِْخٌِىُُْ،

رغـ ىذه النظرة إلى الفقير، إال أف النظرة إلى الفقر مختمفة، ألف النظر إلى الفقير يتعمؽ 
 ،  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک]بالنظر إليو كإنساف مكـر

، كلكف ينظر إلى الفقر يككف عمى {40}اإلسزاء: [   ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ
 قد التي المخاطر مف المسمـ المجتمع عمى أنو مشكمة اقتصادية كاجتماعية ينبغي حميا، حفاظنا

 آثارنا كالبطالة لمفقر أفَّ  العمميَّة تبيف فإف اإلحصائيَّات كالعقائد، كالسمكؾ األخبلؽ تمحؽ بو في جانب
كالمجتمع، كقد قالكا مف ال يأكؿ مف فأسو ال ينطؽ مف رأسو، ألف الفقير مشتت النفس  عمى سيٍّئة

 الباؿ كالذىف ال يستطيع أف يككف إنسانان منتجان في مجتمعو.

ف عناية اإلسبلـ بالفقر كالفقراء لـ يسبؽ ليا مثيؿ في الديانات كالحضارات السابقة، حيث  كا 
حماية لمفرد كالمجتمع، كيتبيف ذلؾ بكضكح مف  قعد لمفقر كؿ مرصد، كحاصره مف جميع جكانبو،

خبلؿ استعراض بعض النصكص الثابتة مف القرآف كالسنة، فمف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال 
 الحصر:

 من القرآن:

  :ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ]قوله تعالي 

 {912}البقزة: [   ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

  :ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ]قوله تعالي   

 {964}البقزة: [

: حثت اآليتاف عمى اإلنفاؽ في سبيؿ اهلل، عمى الفقراء كالمساكيف، كما ذلؾ إال كجو الداللة
 لمجابية الفقر في المجتمع المسمـ.

  :ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ]قوله تعالي 

                                                           

ٍذًلوً  اٍلميٍسًمـً  ظيٍمـً  تىٍحًريـً /البر كالصمة كاآلداب ]مسمـ: صحيح مسمـ، (1) دىًموً  كىاٍحًتقىاًرهً  كىخى اًلًو،  كىًعٍرًضوً  كى مى : 4/1987كى
 .[2564رقـ الحديث 
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 {24}يس: [   ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

  :[ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ] قوله تعالي 

 {9،9}الماعون:

ذمت اآليات صفة البخؿ كعدـ اإلنفاؽ، كجعمتو مف صفات الكافريف، كفيو  كجو الداللة:
 تنفير شديد لعدـ اإلنفاؽ في سبيؿ اهلل.

 [ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ   ] :{92}الذارياث  

 [ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ   ] :{8}اإلنسان 

كالتصدؽ عمى : مدحت اآليتاف المؤمنيف الذيف مف صفاتيـ إطعاـ المساكيف، كجو الداللة
 الفقراء، كفي ىذا حث عمى الصدقة كاإلنفاؽ التي تؤدم إلى إغناء الفقراء.

فيذه نصوص من القرآن تعالج الفقر بعبارات مختمفة، تارًة باسم إطعام المسكين والحض 
عميو، وأحيانًا تحت عنوان اإلنفاق من زرق اهلل، وتارة باسم أدا  حق السائل والمحروم وابن 

يتائيا، مما يؤكد ىذه العناية األكيدة بيذا الموضوع   . (1)السبيل، وتارة باألمر بالزكاة وا 

 لسنة:من ا

  :ٍوَدَْ َّمٌُيُ فِِ دُزُشِ وًُِّ صٍََدش َ خٌٍَّيَُُّ بِِِّٔ ؤَػٌُرُ زِهَ َِِٓ خٌْىُفْشِ، ًَخٌْفَمْشِ، ًَػَزَخذِ »ؤََّْ خٌنَّسَِِّ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ

 .(2) «خٌْمَسْشِ

 ِِِّ(3)«ًَخٌْغِنََ ًَخٌْؼَفَدفَ ًَخٌعُّمََ، خٌْيُذٍَ ؤَعْإٌَُهَ بِِِّٔ خٌٍيَُُّ: »َّمٌُيُ وَدَْ ؤََّٔوُ ًَعٍَََُّ، ػٍََْْوِ خهللُ صٍَََّ ًِٓ دػدء خٌنَّس . 

: كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ يتعكذ مف الفقر، كالتعكذ يككف مف أمر مذمكـ، كجو الداللة
كأيضان فقد قرف النبي صمى اهلل عميو كسمـ في الحديث بيف الكفر كالفقر ككفى بيا منقصة لمفقر، 
كفي الحديث اآلخر كاف عميو الصبلة كالسبلـ يسأؿ ربو الغنى، فالنظرة إلى الفقر عمى أنو أمر 

                                                           

 .(1/52القرضاكم، فقو الزكاة)ج( 1)
 (.7/366جالبدر المنير) ابف الممقف،، كصححو [20409: رقـ الحديث 34/52 ]ابف حنبؿ: مسند أحمد، (2)
ذً /الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار ]مسمـ: صحيح مسمـ، (3) ًمفٍ  عيًمؿى  مىا شىرٍّ  ًمفٍ  التَّعىك  ٍؿ،  لىـٍ  مىا شىرٍّ  كى ييٍعمى
 .[2721: رقـ الحديث 4/2087
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 .(1)غكب فيو غير مر 

  :َبَِّٔهَ ظَإْظِِ لًٌَِْد ِِْٓ ؤَىًِْ خٌْىِعَدذِ، »ػَِٓ خزِْٓ ػَسَّدطٍ، ؤََّْ ُِؼَدرًخ، لَديَ: زَؼَؽَنِِ سَعٌُيُ خهللِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ، لَدي

ْْ ىُُْ ؤَطَدػٌُخ ٌِزٌَِهَ، فَإَػٍِّْْيُُْ ؤََّْ خهللَ خفْعَشََِ ػٍََْْيُِْ فَددْػُيُُْ بٌََِ شَيَددَشِ ؤََّْ ٌَد بٌَِوَ بٌَِّد خهللُ ًَؤَِِّٔ سَعٌُيُ خهللِ، فَةِ

صَذَلَصً ظُاْخَزُ ِِْٓ  خَّْظَ صٌٍَََخضٍ فِِ وًُِّ ٌٍََّْ ًٌٍَََْْصٍ، فَةِْْ ىُُْ ؤَطَدػٌُخ ٌِزٌَِهَ، فَإَػٍِّْْيُُْ ؤََّْ خهللَ خفْعَشََِ ػٍََْْيُِْ

ٌَْْظَ زَْْنَيَد ًَزََْْٓ مَشَخجِيُِْ، فَةِْْ ىُُْ ؤَطَدػٌُخ ٌِزٌَِهَ، فَةَِّّدنَ ًَوَشَخجَُِ ؤٌََِْخٌِيُِْ، ًَخظَّكِ دَػٌَْشَ خٌَّْظٌٍَُِْ، فَةَِّٔوُ ؤَغْنَِْدجِيُِْ فَعُشَدُّ فِِ فُ

 .(2)«خهللِ لِفَدذٌ

بيف عميو الصبلة كالسبلـ بعض أركاف اإلسبلـ في ىذا الحديث فكانت الزكاة  كجو الداللة:
ث أنيا لمفقراء، اىتمامان مقدمتيا مع الصبلة، كبيف عميو الصبلة كالسبلـ مصرفيا في الحديفي 

 .(3)بشأنيـ

  :ٍََََُِّد ُّآُِِْ َِْٓ زَدضَ شَسْؼَدَْ ًَـَدسُهُ طَدًٍ بٌََِ »ػَِٓ خزِْٓ ػَسَّدطٍ، لَديَ: لَديَ سَعٌُيُ خٌٍَّوِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَع

 .(4)«ـَنْسِوِ

نفى النبي صمى اهلل عميو كسمـ اإليماف، كيقصد بو كماؿ اإليماف، عمف ينسى  اللة:كجو الد
 . (5)جاره جائعان إلى جنبو، كىك شبعاف يممؾ التصدؽ عمى جاره، كؿ ىذا محاربة لمجكع كالفقر 

اإلسبلمية قضية ميمة كجكىرية، كربما كاف ىذا  يتبيف مف ىذا أف قضية الفقر في الشريعة
ٌَإُلَدظٍََِّٓ َِْٓ فَشَّقَ زََْْٓ خٌصَّالشِ ، لْػ لدي: "مانعي الزكاةلبكر الصديؽ رضي اهلل عنو  أحد أسباب قتاؿ أبي

                                                           

 (.2/135جفيض القدير) المناكم،( 1)
 .[19: رقـ الحديث 1/50الدعاء إلى الشيادتيف كشرائع اإلسبلـ، /اإليماف ]مسمـ: صحيح مسمـ، (2)
 (.3/482جمنحة البارم شرح صحيح البخارم) األنصارم،زكريا ( 3)
المطالب  ابف حجر،، كحسنو [30359: رقـ الحديث 6/164اإليماف كالرؤية،  ]ابف أبي شيبة: المصنؼ، (4)

  (.12/50جالعالية)
 (.9/324جالتنكير شرح الجامع الصغير) الصنعاني،( 5)
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َ ٌَمَدظٍَْعُيُُْ ػٍََْْيَد "ًَخٌضَّوَدشِ، بَِّْ خٌضَّوَدشَ لَكُّ خٌَّْديِ ًَخٌٍَّوِ ٌٌَْ َِنَؼٌُِِٔ ػَنَدلًد وَدٌُٔخ ُّاَدًَُّٔ  .(1)يَد بٌََِ سَعٌُيِ خٌٍَّوِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ

 عالج اإلسالم لمفقر:

إف الشريعة اإلسبلمية ال تقتصر فقط عمى بياف الحكـ الشرعي في المسائؿ المختمفة، بؿ 
ناس عمى بصيرة مف دينيـ ىي شريعة ربانية كاممة، تبيف كذلؾ العبلج لممشاكؿ المختمفة، ليككف ال

كدنياىـ، فالشريعة إذان بينت مكقفيا مف الفقر كظاىرة اجتماعية كمشكمة ينبغي التخمص أك الحد 
 منيا، ثـ بينت السبؿ الكفيمة بعبلجيا.

 ويمكن أن نجمل أبرز خطوات معالجة مشكمة الفقر عمى شكل نقاط، كاآلتي:

 جتمع كالفرد، كما بينا ذلؾ سابقان.ذـ الفقر كالتعكذ منو، كبياف خطكرتو عمى الم .1
 ىك أساس تشجيع العمؿ كالحث عميو، كاحترامو ميما كانت طبيعتو، ما داـ مشركعان، فالعمؿ .2

 التي األرض عمارة لتحقيؽ كىك السبيؿ الحبلؿ، لمكسب الرئيس المصدر االقتصاد؛ ألنو
كالناس أجمعيف، كقد  اإلنساف نفسو لينفع فييا اهلل سخره مما كاالستفادة فييا اإلنساف، استخمؼ

 شجع اإلسبلـ عمى العمؿ مف خبلؿ:
 الترغيب المباشر في العمل: . أ
 [ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ]: قاؿ تعالى 

 . {91}الملك:

  :ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ]كقاؿ تعالى 

 .{90}الجمعت: [   ڃ ڃ ڄ

 .حيث حثت اآليتاف عمى العمؿ كاالكتساب بالحركة المثمرة كالضرب في األرض        

 ً :َلَدي ،َ َِد ؤَوًََ ؤَلَذٌ طَؼَدًِد لَطُّ، خَْْشًخ ِِْٓ ؤَْْ »ػَِٓ خدلِمْذَخَِ سَضَِِ خٌٍَّوُ ػَنْوُ، ػَْٓ سَعٌُيِ خٌٍَّوِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ

 .(2) «َّذِهِ، ًَبَِّْ َٔسَِِّ خٌٍَّوِ دَخًُدَ ػٍََْْوِ خٌغَّالََُ، وَدَْ َّإْوًُُ ِِْٓ ػًََِّ َّذِهَِّإْوًَُ ِِْٓ ػًََِّ 

                                                           

: رقـ 1/51األمر بقتاؿ الناس حتى يقكلكا ال إلو إال اهلل محمد رسكؿ اهلل، /اإليماف ]مسمـ: صحيح مسمـ، (1)
 .[20الحديث 

 .[2072: رقـ الحديث 3/57كسب الرجؿ كعممو بيده،  /البيكع ]البخارم: صحيح البخارم،( 2)
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  ككاف األنبياء ىـ القدكة فكميـ كاف يعمؿ بيده مع ثقؿ التكاليؼ كعبء الدعكة الممقى عمى
َ ػٍََْْوِ خهللُ ٍََّصَ خٌنَّسِِِّ ػَِٓ ػَنْوُ، خٌٍَّوُ سَضَِِ ىُشَّْشَشَ ؤَزِِ فؼَْٓ عاتقيـ،  سَػََ بٌَِّد َٔسًِّْد خٌٍَّوُ زَؼَػَ َِد: »لَديَ ًَعٍََُّ

 . (1) «َِىَّصَ ٌِإَىًِْ لَشَخسِّطَ ػٍَََ ؤَسْػَدىَد وُنْطُ َٔؼَُْ،: »فَمَديَ ًَؤَْٔطَ؟: ؤَصْمَدزُوُ فَمَديَ ،«خٌغَنََُ

 تنفير اإلسبلـ مف البطالة كاالتكاؿ عمى الغير، فإف السماء ال تمطر ذىبان كال فضةن:  . ب
 َؤََِد فِِ زَْْعِهَ شَِْءٌ؟»: ػَْٓ ؤََٔظِ زِْٓ َِدٌِهٍ، ؤََّْ سَـًٍُد َِِٓ خٌْإَْٔصَدسِ ؤَظََ خٌنَّسَِِّ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ َّغْإٌَُوُ، فَمَدي »

، لَديَ: فَإَظَدهُ زِيَِّد، «خجْعِنِِ زِيَِّد»ظٌ ٍَْٔسَظُ زَؼْضَوُ ًََٔسْغُطُ زَؼْضَوُ، ًَلَؼْرٌ َٔشْشَذُ فِْوِ َِِٓ خٌَّْدءِ، لَديَ: لَديَ: زٍَََ، لٍِْ

َ زَِْذِهِ، ًَلَديَ:  ؤََٔد، آخُزُىَُّد زِذِسْىٍَُ، لَديَ سَـًٌُ: « َِْٓ َّشْعَشُِ ىَزَِّْٓ؟»فَإَخَزَىَُّد سَعٌُيُ خٌٍَّوِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ

، لَديَ سَـًٌُ: ؤََٔد آخُزُىَُّد زِذِسْىََِّْْٓ فَإَػْطَدىَُّد بَِّّدهُ، ًَؤَخَزَ خٌذِّسْىََِّْْٓ «َِْٓ َّضِّذُ ػٍَََ دِسْىٍَُ َِشَّظَِْْٓ، ؤًَْ ؼٍََدؼًد»لَديَ: 

، فَإَظَدهُ «ؼَدًِد فَدْٔسِزْهُ بٌََِ ؤَىٍِْهَ، ًَخشْعَشِ زِدٌْأخَشِ لَذًًُِد فَإْظِنِِ زِوِ،خشْعَشِ زِإَلَذِىَِّد طَ»ًَؤَػْطَدىَُّد خٌْإَْٔصَدسَُِّ، ًَلَديَ: 

َ ػٌُدًخ زَِْذِهِ، ؼَُُّ لَديَ ٌَوُ:  خرْىَرْ فَدلْعَطِرْ ًَزِغْ، ًٌََد ؤَسََّنَّهَ خَّْغَصَ »زِوِ، فَشَذَّ فِْوِ سَعٌُيُ خٌٍَّوِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ

ًُُ َّمْعَطِرُ ًََّسِْغُ، فَفَدءَ ًَلَذْ ؤَصَدذَ ػَشْشَشَ دَسَخىَُِ، فَدشْعَشٍَ زِسَؼْضِيَد ؼٌَْزًد، ًَزِسَؼْ«شَ ًٌَِّْدػَشَ ضِيَد ، فَزَىَرَ خٌشَـّ

َ: " ىَزَخ خَْْشٌ ٌَهَ ِِْٓ ؤَْْ  ظَفِِءَ خٌَّْغْ إٌََصُ ُٔىْعَصً فِِ ًَـْيِهَ ٌَََّْ طَؼَدًِد، فَمَديَ سَعٌُيُ خٌٍَّوِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ

 . (2) زُِ دٍََ ٌُِـِغٍ "خٌْمَِْدَِصِ، بَِّْ خٌَّْغْإٌََصَ ٌَد ظَصٍُْكُ بٌَِّد ٌِؽٍََدؼَصٍ: ٌِزُِ فَمْشٍ ُِذْلِغٍ، ؤًَْ ٌِزُِ غُشٍَْ ُِفْظِغٍ، ؤًَْ ٌِ
 ذـ التسكؿ كسؤاؿ الناس كالتنفير منو:  . ت
  ٓػَسْذ خٌٍَّوِ زَْٓ ػَُّشَ فؼ :َ َِد َّضَخيُ خٌشَّـًُُ َّغْإَيُ خٌنَّدطَ، »سَضَِِ خٌٍَّوُ ػَنْوُ، لَديَ: لَديَ خٌنَّسُِِّ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ

  .(3) «لَعََّ َّإْظَِِ ٌَََّْ خٌمَِْدَِصِ ٌَْْظَ فِِ ًَـْيِوِ ُِضْػَصُ ٌَمٍُْ

 . (4)[ذليبل ساقطا ال كجو لو عند اهللقيؿ معناه يأتي يـك القيامة يقكؿ اإلماـ النككم: ]        

                                                           

 .[2262رقـ الحديث  :3/88رعي الغنـ عمى قراريط، /اإلجارة ]البخارم: صحيح البخارم، (1)
في ، كحسنو الترمذم [1641رقـ الحديث  :2/120ما تجكز فيو المسألة، /الزكاة ]أبك داكد: سنف أبي داكد، (2)

 (.3/514سننو)
 .[1474رقـ الحديث  :2/123 مف سأؿ الناس تكثرا، /الزكاة ]البخارم: صحيح البخارم، (3)
 (.7/130جشرح مسمـ)النككم، ( 4)
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 ً :َخٌَْذُ خٌؼٍَُْْد خَْْشٌ َِِٓ خٌَْذِ خٌغُّفٍََْ، »ػَْٓ لَىُِِْ زِْٓ لِضَخٍَ سَضَِِ خٌٍَّوُ ػَنْوُ، ػَِٓ خٌنَّسِِِّ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ لَدي

 .(1)«ًََِْٓ َّغْعَؼْفِفْ ُّؼِفَّوُ خٌٍَّوُ، ًََِْٓ َّغْعَغِْٓ ُّغْنِوِ خٌٍَّوُ ًَخزْذَؤْ زَِّْٓ ظَؼٌُيُ، ًَخَْْشُ خٌصَّذَلَصِ ػَْٓ ظَيْشِ غِنًَ،

 (2)فَمْشٍ"  زَدذَ ٌَوُ خٌٍَّوُ فَعَكَ بٌَِّد َِغْإٌََصٍ زَدذَ ػَسْذٌ َّفْعَكُ ًلدي ػٍْو خٌصالش ًخٌغالَ: "ًٌََد . 

كاإلمكانات، كيعممكا  فعمى أفراد المجتمع المسمـ حكامان كمحككميف أف يستغمكا كؿ الطاقات
 كييسركا سبؿ العمؿ ما أمكف؛ ألنو المفتاح األكؿ لمحاربة الفقر كالقضاء عميو.

يقكؿ الشيخ القرضاكم: ]كعمى أبناء المجتمع المسمـ أف يعممكا متضامنيف عمى سد كؿ ثغرة 
إلييا  في بنياف المجتمع، كأف يبحثكا عف األعماؿ كالمشركعات كالحرؼ كالصناعات، التي تفتقر

األمة في كؿ مجاؿ، كأف يييئكا ليا مف يقكـ بيا كيحسنيا، فيذا فرض كفاية عمى األمة المسممة، 
ف لـ يقـ بو أحد طكؽ اإلثـ األمة عامة كأكلي  إف قاـ بو البعض سقط اإلثـ كالحرج عف سائرىا، كا 

 .(3)األمر فييا خاصة[ 

 كفالة المجتمع لمفقراء: .3

كاليتامى كذكم االحتياجات  كاالكتساب، كاألرامؿ العمؿ عف العاجزيف مف مجتمع يخمك ال
تعكزىـ إلى  كالحرماف، الفقر آلفة عرضة اإلسبلـ يتركيـ لـ فيؤالء الخاصة كالكبار في السف،

راقة ماء الكجو لمناس، بؿ أككمت لممجتمع مسؤكلية تجاه ىؤالء، فالمسممكف كالبنياف  المسألة كا 
 لتكافؿ يككف مف خبلؿ: الكاحد يشد بعضو بعضا، كىذا ا

 كفالة األقارب كاألرحاـ: . أ

 كىذا ما أكده القرآف في غير ما مكضع، حيث يقكؿ الحؽ سبحانو كتعالى: 

 [ڻۆ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ]

  {20}النحل: [ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ]وقال تعالي:، {26}النساء:

األقارب تأكيدان عمى المسؤكلية فقد قرف اهلل تعالى في اآلية األكلى بيف حؽ الكالديف كحؽ 
                                                           

 .[1427: رقـ الحديث 2/112ال صدقة إال عف ظير غنى، /الزكاة ]البخارم: صحيح البخارم،  (1)
 (.3/208): مسند أحمد، كحسنو شعيب األرناؤكط[18031 : رقـ الحديث 29/561 ]ابف حنبؿ: مسند أحمد، (2)
 .(53ص)مشكمة الفقر  القرضاكم،( 3)
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  .(1)يحتاجكف إليو في اآلية الثانية  ما بإعطائيـ تعالى اهلل تجاىيـ، ككذلؾ أمر

ٌشَّلُُِ خ»وِ ًَعٍَََُّ لَديَ: ػَْٓ ػَدجِشَصَ، سَضَِِ خٌٍَّوُ ػَنْيَد، صًَْؾِ خٌنَّسِِِّ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ، ػَِٓ خٌنَّسِِِّ صٍَََّ خهللُ ػًٍََْْ

 .(2)«شِفْنَصٌ، فََّْٓ ًَصٍََيَد ًَصٍَْعُوُ، ًََِْٓ لَطَؼَيَد لَطَؼْعُوُ

ماديان إذا كانكا محتاجيف، كاإلعراض عف ذلؾ يعد  مساعدتيـ األرحاـ صمة مظاىر كمف
ـي ًمٍف أىٍف يىرىاهي يىتىمىظَّى يقكؿ ابف القيـ رحمو اهلل: ] قطيعة ليـ، يىتىأىذَّل فىأىم  قىًطيعىةو أىٍعظى جيكعنا كىعىطىشنا كى

ا يىٍستيري عىٍكرى  ٍرعىةن كىالى يىٍكسيكهي مى رٍّ كىاٍلبىٍرًد كىالى ييٍطًعميوي ليٍقمىةن كىالى يىٍسًقيًو جى ايىةى اأٍلىذىل ًباٍلحى رَّ غى يىًقيًو اٍلحى تىوي كى

ييٍسًكنيوي تىٍحتى سىٍقؼو ييًظم وي   .(3)[كىاٍلبىٍردى كى
 الزكاة: . ب

ف أبرز  المجتمع أفراد تقع عمى عامة، كفريضة عينية كىي كفالة المكسريف تجاه الفقراء، كا 
مظير مف مظاىر محاربة اإلسبلـ لمفقر تتمثؿ في فريضة الزكاة، ألنيا مكرد سنكم ىائؿ كضخـ 

اإلسبلـ، كالعقكبة تعـ المجتمع اإلسبلمي كمو إف فرطكا في ىذه  أركاف مف ركف مف الماؿ، كىي
َ ػٍََْْوِ خهللُ صٍَََّ خٌنَّسُِِّيقكؿ الفريضة، حيث   .(4)" خٌْمَطْشَ ػَنْيُُُ خهللُ لَسَظَ بٌَِّد خٌضَّوَدشَ لٌٌََْ َِنَغَ ًٌََد: " ًَعٍََُّ

نما ىي تنظيـ اجتماعي تشرؼ عميو  كالزكاة ليست مسؤكلية فردية يقكـ بيا آحاد الناس، كا 
 (5)الدكلة، عف طريؽ إنشاء جياز إدارم منظـ، يقكـ عمى ىذه الفريضة حؽ القياـ، جباية كصرفان 

. 

 [ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ]فاهلل سبحانو كتعالى يقكؿ 

بأخذىا مف دافعييا، كصرفيا إلى مستحقييا، فيناؾ مف يعمؿ عمى أمكر الزكاة ،  {60}التوبت:

                                                           

 .(56ص)مشكمة الفقر  القرضاكم،( 1)
 .[5989: رقـ الحديث 8/6مف كصؿ كصمو اهلل،  /األدب ]البخارم: صحيح البخارم، (2)
 (.5/489جزاد المعاد) القيـ،ابف ( 3)
 الكفاء/لمعيد نقضا منيـ يككف كما الذمة أىؿ عمى اإلماـ يأخذىا التي الشرائط  جماع السنف الكبرل،]البييقي:  (4)

 (.9/453جالمطالب العالية) ابف حجر،، كحسنو [18850رقـ الحديث  :9/386مباحا،  العقد كاف إذا بالعيد
 .(80ص)مشكمة الفقر  القرضاكم،( 5)
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لَّى قىٍبضى يقكؿ ابف حجر العسقبلني: ] ـى ىيكى الًَّذم يىتىكى ا مى مىى أىفَّ اإٍلً ـٍ اٍستيًدؿَّ ًبًو عى ذي ًمٍف أىٍغًنيىاًئًي قىٍكليوي تيٍؤخى
ًف اٍمتىنىعى ًمنٍ  مَّا ًبنىاًئًبًو فىمى ٍرفىيىا ًإمَّا ًبنىٍفًسًو كىاً   .  (1)[ يىا أيًخذىٍت ًمٍنوي قىٍيرناالزَّكىاًة كىصى

كعمى ىذا ينبغي لمدكلة تككيف جياز خاص بالزكاة، كخزينة خاصة بيا، تجبى فييا أمكاؿ 
الزكاة، ثـ تعطى لمفقراء كالمحتاجيف، كتقكـ الدكلة باستثمار ىذه األمكاؿ كفؽ الضكابط التي بيناىا 

 .(2) سابقان 

 كفالة الدكلة لمفقراء: . ت

ىك المبلذ األخير لكؿ فقير كمحتاج، ألنو ليس خاصان بكلي األمر أك  إف بيت الماؿ
بالعامميف بالدكلة، بؿ ىك لمناس جميعان، إذا كاف فيو كفاية مف مكارده المختمفة، مف زكاة كفيء 
ف لـ يكف في بيت الماؿ كفاية  كركاز كأمكاؿ الكقؼ الخاصة بو كالجزية كالعشكر كغير ذلؾ، كا 

في تكفير ذلؾ،  بالطرؽ المختمفة مف االستثمارات كفرض بعض التكاليؼ  فعمى الدكلة السعي
ؼَْٓ فَدطَِّصَ زِنْطِ لَْْظٍ، لَدٌَطْ: عَإٌَْطُ، ؤًَْ ف المالية  فيما يعرؼ بالضرائب عمى األغنياء لسد حاجة الفقراء،

َ ػَِٓ خٌضَّوَدشِ؟ فَمَديَ: ، كفي ىذا يقكؿ ابف   (3) «بَِّْ فِِ خدلَديِ ٌَمَمًّد عٌٍَِ خٌضَّوَدشِ» عُحًَِ خٌنَّسُِِّ صٍَََّ خٌٍَّوُ ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ
[ : كفرض عمى األغنياء مف أىؿ كؿ بمد أف يقكمكا بفقرائيـ، كيجبرىـ السمطاف عمى ذلؾ، إف حـز

لـ تقـ الزككات بيـ، كال في سائر أمكاؿ المسمميف، فيقاـ ليـ بما يأكمكف مف القكت الذم ال بد منو، 
المباس لمشتاء كالصيؼ بمثؿ ذلؾ، كبمسكف يكنيـ مف المطر، كالصيؼ كالشمس، كعيكف كمف 
 . (4)[المارة

يجابية تكجد الحمكؿ المناسبة  فإف الدكلة ليست كظيفتيا الحماية فحسب، بؿ الدكلة فاعمة كا 
ؿ تعالى: ، يقك (5)لمقضاء عمى مشكمة الفقر، فالدكلة بالنسبة لرعاياىا كاألب بالنسبة ألفراد أسرتو 

، {18}النساء: [ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ]

                                                           

 (.3/360جفتح البارم) ابف حجر،( 1)
 (.30انظر )ص( 2)
[، كقاؿ 659: رقـ الحديث 3/39ما جاء في أف في الماؿ حقا سكل الزكاة، /الزكاة  ]الترمذم: سنف الترمذم، (3)

 ىذا حديث إسناده ليس بذاؾ، نفس المرجع.
(4 )،  (.4/281جالمحمى) ابف حـز
 .(112ص)مشكمة الفقر  القرضاكم،( 5)
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وٍُُّىُُْ سَخعٍ ًََِغْحٌُيٌ ػَْٓ »ٌيُ: ػَْٓ ػَسْذِ خٌٍَّوِ زِْٓ ػَُّشَ سَضَِِ خٌٍَّوُ ػَنْيَُّد، ؤََّٔوُ: عَِّغَ سَعٌُيَ خٌٍَّوِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ َّمُو

ًُُ فِِ ؤَىٍِْوِ سَخعٍ ًَىٌَُ َِغْحٌُيٌ ػَْٓ سَػَِّْعِوِ، ًَخدلَشْؤَشُ فِِ زَْْطِ سَػَِّْعِوِ، فَدإلَِِدَُ سَخعٍ  صًَْـِيَد سَخػَِْصٌ ًَىٌَُ َِغْحٌُيٌ ػَْٓ سَػَِّْعِوِ، ًَخٌشَـّ

، فاإلماـ في عنقو مسؤكلية  (1) «ًَىَِِ َِغْحٌٌَُصٌ ػَْٓ سَػَِّْعِيَد، ًَخخلَددَُِ فِِ َِديِ عَِّْذِهِ سَخعٍ ًَىٌَُ َِغْحٌُيٌ ػَْٓ سَػَِّْعِوِ
ضخمة عميو أف يتحمميا، كمف ضمف ىذه المسؤكليات فقراء المجتمع كمحتاجكه، يقكـ بحاجتيـ 

 كيرعى فاقتيـ.

فإذا ىك كيؤكد ىذا المعنى الخميفة العادؿ عمر بف عبد العزيز حيث دخمت عميو زكجتو: ]
قاؿ: يا   أمير المؤمنيف، ألشيء حدث؟: يا لو لتافي مصبله، يده عمى خده، سائمة دمكعو، فق

فتفكرت في الفقير الجائع، كالمريض  -صمى اهلل عميو كسمـ-فاطمة، إني تقمدت أمر أمة محمد 
العياؿ في أقطار  الضائع، كالعارم المجيكد، كالمظمكـ المقيكر، كالغريب المأسكر، كالكبير، كذم

 -صمى اهلل عميو كسمـ-محمد  دكنيـ ياألرض، فعممت أف ربي سيسألني عنيـ، كأف خصم
 .(2)[ فخشيت أال تثبت لي حجة عند خصكمتو، فرحمت نفسي، فبكيت

 الكفالة االختيارية:  . ث

إف اإلسبلـ فتح مجاالن لمنفس اإلنسانية المحسنة الكريمة أف تقكـ بالعطاء كاإلنفاؽ دكف طمب 
 ڭ ڭ]كتعالى:  منيا، كحثيا عمى ذلؾ، ابتغاء األجر كالمثكبة، فقد قاؿ الحؽ سبحانو

 ۆئ ۇئ ۇئ]، وقال تعالي: {990}البقزة: [ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 [   حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

َ: ً، {22}سبأ: زِؼَذْيِ ظَّْشَشٍ ِِْٓ َِْٓ ظَصَذَّقَ »ػَْٓ ؤَزِِ ىُشَّْشَشَ سَضَِِ خٌٍَّوُ ػَنْوُ، لَديَ: لَديَ سَعٌُيُ خٌٍَّوِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ

يَد ٌِصَد لِسِوِ، وََّد ُّشَزِِّ ؤَلَذُوُُْ فٌٍََُّهُ، لَعََّ ظَىٌَُْ ِِؽًَْ وَغْرٍ طَِّْرٍ، ًَالَ َّمْسًَُ خٌٍَّوُ بٌَِّد خٌطَِّّْرَ، ًَبَِّْ خٌٍَّوَ َّعَمَسٍَُّيَد زَِِّْْنِوِ، ؼَُُّ ُّشَزِّْ

 .(3)«خجلَسًَِ

                                                           

: رقـ الحديث 3/120العبد راع في ماؿ سيده،  /في االستقراض كأداء الديكف ]البخارم: صحيح البخارم، (1)
2409]. 

 (.5/131جسير أعبلـ النببلء) ،الذىبي( 2)
 .[1410: رقـ الحديث 2/108الصدقة مف كسب طيب، /الزكاة]البخارم: صحيح البخارم،  (3)
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كمف أبرز مظاىر ىذه الصدقة االختيارية الكقؼ الخيرم، كىك مف مفاخر الشريعة  
اإلسبلمية كنظاميا المالي، حيث يجد الفقراء كالمحركمكف في الكقؼ ما يقييـ كيبلت الحرماف 

 كالذلة.

نْيَُّد: ؤَْْ ػَِٓ خزِْٓ ػَُّشَ سَضَِِ خٌٍَّوُ ػَ كقد أرسى عميو الصبلة كالسبلـ أساس الكقؼ لمناس ، فقد كرد

فَمَديَ: َّد سَعٌُيَ خٌٍَّوِ، بِِِّٔ ؤَصَسْطُ ػَُّشَ زَْٓ خخلَطَّدذِ ؤَصَدذَ ؤَسْضًد زِخَْْسَشَ، فَإَظََ خٌنَّسَِِّ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ َّغْعَإِِْشُهُ فِْيَد، 

لَديَ: « بِْْ شِحْطَ لَسَغْطَ ؤَصٍَْيَد، ًَظَصَذَّلْطَ زِيَد»َّد ظَإُِْشُ زِوِ؟ لَديَ: ؤَسْضًد زِخَْْسَشَ ٌَُْ ؤُصِرْ َِدًٌد لَطُّ ؤَْٔفَظَ ػِنْذُِ ِِنْوُ، فَ

ًَفِِ خٌشِّلَدذِ، ًَفِِ عَسًِِْ خٌٍَّوِ،  فَعَصَذَّقَ زِيَد ػَُّشُ، ؤََّٔوُ الَ ُّسَدعُ ًَالَ ٌُّىَرُ ًَالَ ٌُّسَغُ، ًَظَصَذَّقَ زِيَد فِِ خٌفُمَشَخءِ، ًَفِِ خٌمُشْزََ

 . (1) ٌِّيٍخزِْٓ خٌغَّسًِِْ، ًَخٌضَّْْفِ الَ ـُنَدقَ ػٍَََ َِْٓ ًٌََِْيَد ؤَْْ َّإْوًَُ ِِنْيَد زِدٌَّْؼْشًُفِ، ًَُّطْؼَُِ غَْْشَ ُِعًَََّ

كقد استجاب الناس ليذا األمر فكجدنا في المسمميف أكقافان شتى لمفقراء كاليتامى كالعمياف 
 . (2)انات كالبيائـ كذكم الحاجات الخاصة، بؿ حتى لمحيك 

 
 المطمب الثاني: الضمان االجتماعي في اإلسالم

إف تكفير الحد األدنى مف المقكمات كالحاجات األساسية لمفرد مف طعاـ كشراب كممبس 
كمأكل، كىك ما يعرؼ بالضماف االجتماعي، يعتبر مف أرقى ما ترعى بو الدكلة شعبيا كرعاياىا، 

 كعبلمة عمى ازدىار اقتصادىا.كىك دليؿ عمى نيضة ىذه الدكلة 

ف األمر في الشريعة اإلسبلمية ليس بعيدان عف ىذه القيمة الراقية، بؿ مسؤكلية الدكلة في  كا 
ذا استعرضنا فقينا اإلسبلمي،  تكفير ىذه الكفاية حؽ شرعي ثابت، كليس إحسانان منيا كرفاىية، كا 

الزكاة، نجد أف الفقياء قد ناقشكا مسألة قريبة مف ىذه، فقد تطرقكا لمقدار ما يعطى الفقير مف 
كنحف نعمـ أف الزكاة ىي رأس الحربة لمدكلة في مجابية الفقر كرعاية المحتاجيف، لذلؾ فإنو مف 

 المناسب عرض ىذه المسألة كالتخريج عمييا. 

كالمقصكد بالحاجات األساسية ىك المطعـ كالممبس كالمسكف كسائر ما ال بد لو منو، عمى 
                                                           

 .[2737: رقـ الحديث 3/198الشركط في الكقؼ، /الشركط ]البخارم: صحيح البخارم، (1)
 .(135ص)مشكمة الفقر  القرضاكم،( 2)
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 . (1)ما يميؽ بحالو، بغير إسراؼ كال إقتار لنفس الشخص كلمف ىك في نفقتو 
 تحرير محل النزاع

اتفؽ الفقياء عمى كجكب الزكاة في ماؿ مف ممؾ نصابان كحاؿ عميو الحكؿ، كاتفقكا عمى أف 
لو حؽ في ىذه الزكاة، كاتفقكا عمى كجكب تأميف الحاجات األساسية لمفقراء كالمساكيف، الفقير 

 لكنيـ اختمفكا في مقدار ما يعطى الفقير مف ىذه الزكاة، عمى ثبلثة أقكاؿ:

 . (2): أف يعطى الفقير أقؿ مف النصاب، كتكره الزيادة عمى ذلؾ، كىك مذىب الحنفية األول

ير كفاية عاـ لو كلمف يعكؿ، كىك مذىب المالكية كالحنابمة، كقكؿ عند : يعطى الفقالقول الثاني
 .(3)الشافعية

 . (4): إعطاء الفقير مقدار الكفاية عمى الدكاـ، كىك قكؿ الشافعية القول الثالث

 أدلة األقوال: 

 دليل القول األول: 

 استدؿ الحنفية عمى مذىبيـ بما يمي: 

 . (5)«ٌَد ظَمًُِّ خٌصَّذَلَصُ ٌِغَنٍِِّ، ًٌََد ٌِزُِ ِِشَّشٍ عٌٍَُِّ»ػَِٓ خٌنَّسِِِّ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ لَديَ:  ػَْٓ ػَسْذِ خٌٍَّوِ زِْٓ ػَّْشًٍ، .1

 . (6): إف إعطاء الفقير نصابان أك أكثير يصيره غنيان، كالزكاة ال تجكز لغني كجو الداللة

ىَد ؤَغْنَِْدجِىُُْ ؤٌََِْخيٍ ِِْٓ ظَإْخُزًُخ ًَؤَْْحديث النبي صمى اهلل عميو كسمـ: " .2  .(1)" فُمَشَخجِىُُْ ػٍَََ فَعَشُدًُّ

                                                           

 (.1/356جأبحاث فقيية في قضايا الزكاة المعاصرة) شبير،( 1)
 (.2/48جبدائع الصنائع) الكاساني،( 2)
(، الرحيباني: مطالب 7/164جتحفة المحتاج) ابف حجر الييتمي،(، 2/215جالخرشي: شرح مختصر خميؿ)( 3)

 (.2/136جأكلي النيى)
 (.6/193جالمجمكع)النككم، ( 4)
، كصححو [1634: رقـ الحديث 2/118ما يعطى مف الصدقة كحد الغنى، /الزكاة ]أبك داكد: سنف أبي داكد، (5)

 (.7/362جالبدر المنير) ابف الممقف،
 (.8/4213جالتجريد) القدكرم،(، 2/48جبدائع الصنائع) الكاساني،( 6)
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: أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ جعؿ الناس نصفيف نصؼ يعطي الزكاة، كجو الداللة
كاآلخر يأخذىا، كال ثالث ليما، فمف أعطي زيادة عمى النصاب، فإنو عندىا يككف مف النصؼ 

 .  (2)يجمع بيف األخذ كاإلعطاء األكؿ، كال يصح أف 
 دليل القول الثاني:

 استدؿ المالكية كالحنابمة عمى مذىبيـ :  

 .(3)بأف الزكاة فريضة سنكية، تتكرر كؿ عاـ، فناسب جعؿ الكفاية المعطاة لمفقير محددة بالسنة 
 

 دليل القول الثالث: استدل الشافعية عمى مذىبيم بما يمي:

َ ؤَعْإٌَُوُ فِْيَد، فَمَديَ: ػَْٓ لَسِْصَصَ زِْٓ ُِخَدسِقٍ خٌْيٍَِدٌِِِّ، لَديَ: ظَمٍََّّْطُ لََّدٌَصً، فَإَظَْْطُ سَعٌُيَ خهللِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعَ .1 ٍَُّ

َ  ؤَلُِْ لَعََّ ظَإْظَِْنَد خٌصَّذَلَصُ، فَنَإُِْشَ ٌَهَ زِيَد، لَديَ: ؼَُُّ لَديَ: " َّد لَسِْصَصُ بَِّْ خٌَّْغْإٌََصَ ٌَد ظَمًُِّ بٌَِّد ٌِإَلَذِ ؼٍََدؼَصٍ سَـًٍُ، ظَمًََّّ

فَمٍََّطْ ٌَوُ خٌَّْغْإٌََصُ  لََّدٌَصً، فَمٍََّطْ ٌَوُ خٌَّْغْإٌََصُ لَعََّ ُّصِْسَيَد، ؼَُُّ ُّّْغِهُ، ًَسَـًٌُ ؤَصَدزَعْوُ ـَدجِمَصٌ خـْعَدلَطْ َِدٌَوُ،

ًَسَـًٌُ ؤَصَدزَعْوُ فَدلَصٌ لَعََّ َّمٌََُ ؼٍََدؼَصٌ ِِْٓ رًَُِ خٌْمِفَد  -ؤًَْ لَديَ عِذَخدًخ ِِْٓ ػَْْشٍ  -ِِْٓ ػَْْشٍ  لَعََّ ُّصِْرَ لٌَِخًِد

 -دًخ ِِْٓ ػَْْشٍ ؤًَْ لَديَ عِذَخ -ِِْٓ لٌَِِْوِ: ٌَمَذْ ؤَصَدزَطْ فٍَُدًٔد فَدلَصٌ، فَمٍََّطْ ٌَوُ خٌَّْغْإٌََصُ لَعََّ ُّصِْرَ لٌَِخًِد ِِْٓ ػَْْشٍ 

  (4)فََّد عٌَِخىَُّٓ َِِٓ خٌَّْغْإٌََصِ َّد لَسِْصَصُ عُمْعًد َّإْوٍُُيَد صَدلِسُيَد عُمْعًد "

أباح النبي صمى اهلل عميو كسمـ المسألة لممحتاج حتى يسد حاجتو، فدؿ عمى  كجو الداللة:
 . (5)أف المقدار في العطية ىك الكفاية 

، ، ػَْٓ ؤَزِْوِ، لَديَ: " َِد عُحًَِ سَعٌُيُ خهللِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ ػٍَََ خٌْةِعٍَْدَِ شَْْحًد بٌَِّد ؤَػْطَدهُػَْٓ ٌُِعََ زِْٓ ؤََٔظٍ .2

                                                                                                                                                                          

 نفس المرجع.، كصححو شعيب األرناؤكط: [23127 : رقـ الحديث 38/208]ابف حنبؿ: مسند أحمد،  (1)
 (.8/4213جالتجريد) القدكرم،( 2)
 (.2/136ج(، الرحيباني: مطالب أكلي النيى)2/215جالخرشي: شرح مختصر خميؿ)( 3)
 .[1044: رقـ الحديث 2/722مف حؿ لو المسألة، /الزكاة ]مسمـ: صحيح مسمـ،( 4)
 (.4/311جشرح مسند الشافعي) الرافعي،( 5)
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مََّّذًخ ُّؼْطِِ ػَطَدءً ٌَد  ُِلَديَ: فَفَدءَهُ سَـًٌُ فَإَػْطَدهُ غَنًَّد زََْْٓ ـَسٍََِْْٓ، فَشَـَغَ بٌََِ لٌَِِْوِ، فَمَديَ: َّد لٌََِْ ؤَعٌٍُِّْخ، فَةَِّْ

 . (1) َّخْشََ خٌْفَدلَصَ "

أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كاف يعطي العطاء الكثير الذم ينتشؿ المسمـ  كجو الداللة:
 .(2) مف الفقر

خراجو مف ظممات الفقر، .3 ْٓ ػَّْشًِ زِْٓ فؼ إف المقصد مف إعطاء الزكاة لمفقير ىك إغناؤه، كا 

، كذلؾ يحصؿ بفرض الكفاية لو  (3) ، َّؼْنِِ َِِٓ خٌصَّذَلَصِ«بِرَخ ؤَػْطَْْعُُْ فَإَغْنٌُخ»لَديَ ػَُّشُ: دِّنَدسٍ، لَديَ: 
(4) . 

 الترجيح: 

بعد النظر في أدلة األقكاؿ، يميؿ الباحث إلى األخذ بالقكؿ الثالث كىك قكؿ الشافعية أف 
 الفقير يعطى مقدار الكفاية، كذلؾ لؤلسباب التالية:

  مقصد الزكاة األساسي ىك إغناء الفقير كما بيف ذلؾ عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو، إف
ف ىذا يتحقؽ بإعطائو كفايتو كما يسد حاجتو، فالشريعة تسعى إلى انتشاؿ الناس مف  كا 

 غياىب الفقر.

كفيو أف الحد الذم ينتيي إليو العطاء في الصدقة ىك الكفاية التي يقكؿ اإلماـ الخطابي: ]
بيا قكاـ العيش كسداد الخمو كذلؾ يعتبر في كؿ إنساف بقدر حالو كمعيشتو ليس فيو حد تككف 

 .(5)[ معمكـ يحمؿ عميو الناس كميـ مع اختبلؼ أحكاليـ

                                                           

: رقـ 4/1806ما سئؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ شيئا قط فقاؿ ال، /الفضائؿ ]مسمـ: صحيح مسمـ، (1)
 .[2312الحديث 

 (.1/360جأبحاث فقيية في قضايا الزكاة المعاصرة) شبير،( 2)
، قاؿ [10425: رقـ الحديث 2/403منيا، ما قالكا في الزكاة ما يعطى /الزكاة ]ابف أبي شيبة: المصنؼ، (3)

التنكير شرح الجامع  ، فيو الحسف بف أبي جعفر الجفرم كفيو كبلـ، إال أف في البخارم معنى الحديث الصنعاني:
 .(5/554جالصغير)

 (.6/194جالمجمكع)النككم،  (4)
 (.2/68جالخطابي: معالـ السنف)( 5)
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  إف القكؿ أف إعطاء الفقير حد الكفاية يخرجو إلى الغنى، كالغني ال تجكز عميو الصدقة
دقة، كىك ال يممؾ الكفاية في غير صحيح، ألنو كيؼ يككف غنيان ال تجكز عميو الص

حاجاتو األساسية، بؿ كؿ مف لـ يممؾ الحد األدنى مف ىذه األساسيات ال يزاؿ فقيران، 
 يستحؽ اإلغناء.

  إف ىذا القكؿ ينسجـ مع ما رجحناه سابقان مف جكاز استثمار أمكاؿ الزكاة، كأف الدكلة
ما ىذا األمر إال إلغناء الفقراء، باستثمارىا ألمكاؿ الزكاة تكفر مصدران قكيان مف الماؿ، ك 

 كرفع مستكل معيشة الفرد بما يحفظ عميو كرامتو.
  ،عطائو مستكل الئؽ بو مف المعيشة إف ىذا القكؿ يبيف سبؽ اإلسبلـ إلى تكريـ اإلنساف كا 

سدان لحاجاتو األساسية مف المأكؿ كالمشرب كالممبس كالمسكف كالتعميـ كغيرىا، بما يحفظ 
 عنصران فاعبلن في مجتمعو.كرامتو كيجعمو 

كمف ىنا يتبيف لنا أف اليدؼ مف الزكاة ليس كفي ىذا يقكؿ الشيخ القرضاكم حفظو اهلل: ]
نما اليدؼ تحقيؽ مستكل الئؽ لممعيشة، الئؽ بو بكصفو إنساننا  إعطاء الفقير درىمنا أك درىميف، كا 

كالئؽ بو بكصفو مسممنا ينتسب إلى ديف العدؿ كاإلحساف، كينتمي  ،كرمو اهلل كاستخمفو في األرض
 . (1)[ إلى خير أمة أخرجت لمناس

 

كمف ىنا يتبيف لنا أف اإلسبلـ بنظامو االقتصادم المتميز، كبنزعتو اإلنسانية الخيرة قد سبؽ 
ان شرعيان ثابتان كؿ القكانيف الحديثة التي تعنى بتكفير الضماف االجتماعي ألفرادىا، بؿ جعؿ ىذا حق

لمفقراء عمى المجتمع أكالن مف خبلؿ صكر التكافؿ المختمفة، كمف خبلؿ فريضة الزكاة كمف خبلؿ 
الصدقات التطكعية التي حث عمييا شرع أيما حث، كعمى الدكلة ثانيان بصفتيا راعية ألفراد شعبيا، 

تقـك بيا الدكلة، كمف خبلؿ  مف خبلؿ بيت الماؿ بكارداتو المختمفة، كمف خبلؿ االستثمارات التي
فرض الضرائب عمى األغنياء إف عجز بيت الماؿ عف سداد حاجة الفقراء، كمف خبلؿ جياز الزكاة 
ف كاف مف بيت الماؿ، لكنو لو عند الدكلة مكانة خاصة، تستثمر أمكالو، كتنظـ  في الدكلة كىك كا 

عمى األقؿ الحد مف الفقر ما  شؤكنو، حتى ال يبقى فقير يرزح تحت كطأة الفقر كالحرماف، أك
 أمكف، ليككف المجتمع مجتمعان إيجابيان يحظى بمشاركة جميع أفراده في بناء المجتمع.
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 فائدة ميمة:

إف الضماف االجتماعي في اإلسبلـ ال يعني أف يتكؿ الناس عمى الدكلة كما تعطييـ إياه مف 
يصبح ىذا الفرد عنصران سمبيان في المقكمات األساسية مف مأكؿ كممبس كمشرب كنحكه، كبالتالي 

المجتمع، عالة عميو، ال يساىـ في اإلنتاج كنيضة بمده، بؿ عمى العكس فإنو يساىـ مساىمة فاعمة 
 في أف يؤدم المكاطف دكران إيجابيان في بمده، كذلؾ أف الذم يعطى حد الكفاية مف الفقراء نكعاف:

 كالتاجر كالمزارع كصاحب الحرفة،، بنفسوكيكفر كفاية نفسو يعمؿ يكد ك نكع يستطيع أف 
فيعطى مف كاف عمى ىذا ، كلكنو ال يستطيع تكفير أدكات صنعتو أك زراعتو أك رأس ماؿ تجارتو

، كذلؾ إلى الزكاة مرة أخرلبحيث ال يحتاج مف الزكاة ما يمكنو مف اكتساب كفاية العمر، الحاؿ 
 كتمميكو إياه، ارتو، بماؿ الزكاة المخصص لو،عف طريؽ شرائو ما يمزمو لمقياـ بعممو كحرفتو كتج

 .لدكلةا خزينةعمى قدر ما تسمح 

كنكع آخر ال يستطيع الكسب كالعمؿ، لعجز فيو، كالشيخ الكبير كصاحب اإلعاقة كذكم 
فيعطى ىؤالء الكفاية ، االحتياجات الخاصة كالمرأة األرممة التي ال تستطيع العمؿ، كاليتامى كنحكىـ

راتب مف الدكلة يتقاضاه، مثمو مثؿ مكظؼ الدكلة، كلكف بقدر أقؿ بما تسمح بو  ماالن، عمى شكؿ
  . (1)خزينة الدكلة، كبما يناسب حالو  كحاؿ مف يعكؿ 
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 الفصل الثاني:
  الخاصة األموال حفظ في الدولة دور

 

  



 

 
018 

 

 مقدمة:
 الحكزإف الممكية الخاصة أقرتيا الشريعة اإلسبلمية، مكافقةن لمفطرة اإلنسانية النازعة إلى 

كاالختصاص، فاألمكاؿ الخاصة ىي صنك األمكاؿ العامة كشقيقتيا، كىي األكثر تعمقان بآحاد 
رث كنحك  الناس، يتممكيا اإلنساف بأم سبب مف أسباب التممؾ المشركعة مف بيع كشراء كىبة كا 

ليس ألحد مف الناس أف ينزع عنو ك ذلؾ، كيتصرؼ فييا بما شاء مف أنكاع التصرؼ المشركعة، 
 ىذه، أك يتصرؼ فييا بغير إذنو. ممكيتو

ف حفظ األمكاؿ الخاصة كحمايتيا ىي مسؤكلية مالكيا في المقاـ األكؿ، فقد خكلت لو  كا 
، دكف ذلؾ فقىتىؿى أك قيتىؿى حتى لك قاتؿ ء عميو، الشريعة اإلسبلمية حؽ الدفاع عف مالو مف االعتدا

ٌيِ خهللِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ، فَمَديَ: َّد سَعٌُيَ خهللِ، ؤَسَؤَّْطَ بِْْ ـَدءَ سَـًٌُ ُّشِّذُ ؼَْٓ ؤَزِِ ىُشَّْشَشَ، لَديَ: ـَدءَ سَـًٌُ بٌََِ سَعُف

، «ْٔطَ شَيِْذٌفَإَ»لَديَ: ؤَسَؤَّْطَ بِْْ لَعٍََنِِ؟ لَديَ: « لَدظٍِْوُ»لَديَ: ؤَسَؤَّْطَ بِْْ لَدظٍََنِِ؟ لَديَ: « فٍََد ظُؼْطِوِ َِدٌَهَ»ؤَخْزَ َِدٌِِ؟ لَديَ: 

 .(1) «ىٌَُ فِِ خٌنَّدسِ»لَديَ: ؤَسَؤَّْطَ بِْْ لَعٍَْعُوُ؟ لَديَ: 

ف ىذه المسؤكلية كىذا الحؽ لصاحب الماؿ، ال يعني أف الدكلة ال يقع عمييا جزء مف  كا 
المسؤكلية في حفظ األمكاؿ الخاصة، سكاء كاف حفظان إيجابيان أك سمبيان، حفظان مف جانب الكجكد أك 

راعو كمسؤكؿ عف رعيتو، كمف الذم يدير نظاـ الحكـ فييا جانب العدـ، ألف الدكلة أك اإلماـ مف 
في جانب حفظ المقاصد الشرعية ليـ، فكما أنو مف  يقكـ عمى أمكرىـمقتضيات ىذه الرعاية أف 

كنسميـ، بأنكاع الحفظ المختمفة مف جانبي الكجكد كعقكليـ كاجبو أف يسكسيـ بما يحفظ نفكسيـ 
 العدـ، فكذلؾ األمر بالنسبة لمماؿ الخاص بيـ.ك 

لكف ما ىك الدكر الكاجب عمى الدكلة أف تؤديو حتى تحقؽ ىذا المقصد، كتحفظ عمى الناس 
أمكاليـ، كتساىـ بذلؾ في رفعة شأف الفرد اقتصاديان؟، ىذا ما سيتناكلو الباحث في ىذا الفصؿ كفؽ 

 المباحث التالية.  

                                                           

الدليؿ عمى أف مف قصد أخذ ماؿ غيره بغير حؽ، كاف القاصد ميدر الدـ في /اإليماف ]مسمـ: صحيح مسمـ، (1)
ف قتؿ كاف في النار، كأف مف قتؿ دكف مالو فيك شييد،   .[140: رقـ الحديث 1/124حقو، كا 
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 .الدولة في توفير المناخ المناسب لالستثمار الخاصالمبحث األول: مسؤولية 
 األجنبية االستثمارات إف معظـ الدكؿ المتقدمة منيا كالنامية، تسعى بشكؿ حثيث إلى جذب

 أحد أىـ الكسائؿ لمتنمية باعتبارىما إلى داخؿ البمد، ككذلؾ تشجيع االستثمارات المحمية،
أجؿ النيضة االقتصادية كزيادة  مف ،كؿ إلى تحقيقوتتشكؼ ىذه الدالتي  كاالجتماعية، االقتصادية

 .المعيشي لمفرد بالمستكل الدخؿ القكمي، كاالرتقاء

ف الدكؿ ميما كانت متقدمة كمزدىرة كذات إمكانيات متعددة، فإنيا ال تستطيع القياـ  كا 
دارتيا لؤلمكاؿ الع امة فحسب، بأعباء اقتصاد قكم كفعاؿ ليا اعتمادان عمى استثماراتيا الخاصة، كا 

لذلؾ فإنيا تمجأ إلى تحفيز االستثمارات الخاصة، كتسييؿ السبؿ الكفيمة بإقامة مثؿ ىذه 
االستثمارات، حتى تسير االستثمارات الخاصة جنبان إلى جنب مع االستثمارات التي تقكـ بيا الدكلة 

 كتشرؼ عمييا، مما يكفؿ تحقيؽ نيضة اقتصادية مرجكة. 

ستثمار كتسييؿ سبمو إلى تحريؾ رأس الماؿ نحك االستثمار الحقيقي كتقصد الدكلة بتحفيز اال
المنتج كالفعاؿ اقتصاديان، حتى ال تعتمد الدكلة عمى القركض في تحريؾ اقتصادىا، فتغرؽ نفسيا 

 في الديكف التي تعجز عف سدادىا.

ترغب ، تستطيع بيا أف مشجعة كمغريةكىذا يقتضي مف الدكلة أف تقدـ تسييبلت اقتصادية 
المستثمريف مف داخؿ الدكلة في استثمار أمكاليـ فييا، كعدـ ىركبيـ باستثماراتيـ إلى الخارج، كفي 
 المقابؿ تجذب المستثمريف األجانب إلى إقامة استثماراتيـ داخؿ الدكلة، فيعكد عمييا ذلؾ بالنفع

 .(1)كالخير 

ناسب لبلستثمارات المختمفة، لذلؾ سنتناكؿ في ىذا المبحث دكر الدكلة في تكفير المناخ الم
 كذلؾ كفؽ المطالب التالية.

 المطمب األول: حوافز االستثمار وحكميا في الفقو اإلسالمي 

إف مف أىـ صفات العممية االستثمارية المخاطرة، كذلؾ أف كؿ عممية استثمارية معرضة 
ف  ؽ االستثمار ، حتى لك سبضعؼ أحدىما أك قكملمربح أك الخسارة، فاالحتماالف كارداف كا 

 دراسات جدكل ليككف المستثمر عمى بينة، فإف المخاطرة ستبقى مكجكدة.
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ف حجـ المخاطرة يزداد عندما ينتقؿ المستثمر باستثماراتو خارج بمده إلى بمد آخر، خاصة  كا 
إذا كانت تمؾ الدكلة تكثر فييا المعكقات، مما يسبب عزكؼ بعض المستثمريف عف االستثمار في 
ىذه الدكؿ، مف ىنا فإف الدكؿ التي تسعى إلى زيادة حجـ االستثمار في البمد، مف أجؿ زيادة 

عائدات عمييا كتقكية اقتصادىا، تقكـ بتحفيز ىذه االستثمارات الخارجية، كأيضان الداخمية، حتى ال
 .بحوافز االستثماريبقى السكؽ نشطان كفعاالن، فيما يعرؼ اليكـ 

ف الدكلة ييميا في المقاـ األكؿ المشاريع االستثمارية الضخمة طكيمة األجؿ، التي يككف  كا 
نفعيا أكبر لمبمد كالمجتمع، لكف اإلشكاؿ أف قطاعات الزراعة كالصناعة كالتعديف كما شابييا مف 

ال تستطيع استقطاب رؤكس األمكاؿ بسيكلة، كذلؾ أف أصحاب  ذات األمد البعيداالستثمارات 
ؤكس األمكاؿ بطبيعتيـ يمجؤكف غالبان إلى أسيؿ السبؿ كأقميا تكمفة لتحقيؽ أكبر ربح ممكف، ر 
ربحان سريعان كمعقكالن كدكف أية مخاطر تذكر كاالتجار في  ىناؾ فرص استثمارية تحقؽ ليـك 

 األراضي كالعقارات كالمعادف الثمينة.

مى االستثمار في القطاعات لكف إذا تييأت أماـ أصحاب رؤكس األمكاؿ حكافز تغرييـ ع
 االقتصادية ىذه، فإنيا لف تتكانى عف المساىمة كالمضي قدمان فييا. 

 مفيوم حوافز االستثمار:

 في المغة: 

 .(1)إف االستثمار في المغة كاالصطبلح قد مر معنا بيانو مف قبؿ 

، كمعناه دفعو فىزى غيره، يقاؿ:  أك بالسَّكؽ خمفو مف أما الحكافز فيي جمع حافز، كمادتيا حى
النيارى  يحًفز كالمَّيؿي  الٌسيـى  القكسي  حفزتً 

، كيأتي حفز بمعنى حٌث كحٌض، يقاؿ حفزه إلى األمر (2)
 ىك ما يحث الفرد كيدفعو لمقياـ بعمؿ معيف أك تجنب فعؿ أمر ما.، فالحافز لغةن: (3)أم حثو عميو 
 اصطالحًا: 

ف معركفان عند الفقياء القدامى، بؿ لـ يك قتصادم إنما ىك مفيكـ حديثإف الحافز كمفيكـ ا
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 (.2/85جمقاييس المغة) ابف فارس،( 3)



 

 
000 

 

 كيراد بوىك مصطمح اقتصادم معاصر، كيستعمؿ الحافز في االقتصاد بمعنى قريب مف المغكم، 
 .(1)القكل المحركة التي تحث الفرد عمى بذؿ مزيد مف الجيد لتحسيف مستكل أدائو في أمر ما 

تحث اإلنساف عمى بذؿ مزيد مف  فحكافز االستثمار ىي: ]عبارة عف القكل المحركة التي
 يالماؿ كالجيد لتنمية كزيادة أمكالو بإنتاج المزيد مف السمع كالخدمات بيدؼ إشباع النقص ف

 .(2)حاجات كرغبات ذلؾ اإلنساف[ 
 صور الحوافز االستثمارية وموقف اإلسالم منيا:

مشاريع المختمفة، تتعدد حكافز االستثمار التي تدفع المستثمريف إلى تشغيؿ أمكاليـ في ال
فالمستثمر في نياية المطاؼ يسعى إلى الربح كنماء الماؿ، ككؿ ما يصب في ىذا االتجاه يمثؿ 

استثماره، سكاء كاف الحافز مباشران كإزالة بعض العكائؽ مثؿ تخفيض الضرائب، أك  عمىحافزان لو 
لتحتية الجيدة، ككسائؿ حماية االستثمار القائـ، أك كاف الحافز غير مباشر، مثؿ تكفر البنى ا

 .أك استقرار البمد سياسيان كنحك ذلؾ االتصاؿ السريعة، ككفرة المكارد البشرية كالطبيعية،

 كسنعرض لبعض ىذه الحكافز مبينيف كجية نظر الشريعة اإلسبلمية فييا: 
 حافز الربح: .1

فإف كاف الربح يشكؿ الربح كىك العائد المستحؽ لرأس الماؿ، الحافز األكثر جذبان لممستثمر، 
ف كاف الربح المتكقع دكف المستكل المطمكب، قؿ المستثمركف في  المتكقع كبيران زاد االستثمار، كا 

ربحان  المعركضىذا المشركع، ألف المستثمر غايتو كىدفو ىك الربح الكفير، فإف رأل في المشركع 
ال أحجـعميو مناسبان أقبؿ   .عنو كا 

ف كاف يحث عمى ياإلسبلمكديننا  الخير دكف مقابؿ طمعان في الربح األكبر البر كفعؿ  كا 
كىك الربح المعنكم األخركم، فتجد بعض الناس يقكمكف بأعماؿ استثمارية عائدىـ الربحي فييا 

 عمىقميؿ، طمعان في الثكاب كاألجر مف عند اهلل، إال أف ىذا غير كفيؿ بجمب المستثمريف كحفزىـ 
مف األمكر االستثمار، فاإلسبلـ ال ييمؿ الجانب المادم، بؿ عمى العكس يؤكد عميو؛ ألنو 

فطرة الناس كجبمتيـ، فاالقتصاد اإلسبلمي يرل أف الربح الحافز عمى االستثمار  المغركسة في

                                                           

 .(56ص)حكافز االستثمار في النظاـ االقتصادم اإلسبلمي  بف ىاني، (1)
 .(60ص) المرجع السابؽ (2)
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يشمؿ الربح المادم الذم يمبي حاجات الناس كرغبتيـ في الماؿ، كالحافز المعنكم  الذم يختص بو 
 االقتصاد اإلسبلمي.

َ دِّنَدسًخ ٌِإَشْعَشَُِ ٌَف وُ شَدشً، فَدشْعَشَّْطُ ٌَوُ شَدظَِْْٓ، ؼَْٓ ػُشًَْشَ خٌسَدسِلِِِّ، لَديَ: دَفَغَ بٌََِِّ سَعٌُيُ خٌٍَّوِ صٍَََّ خٌٍَّوُ ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ

َ، فَزَوَشَ ٌَوُ َِد وَدَْ ِِْٓ ؤَِْشِهِ، فَمَديَ ٌَوُ: فَسِؼْطُ بِلْذَخىَُّد زِذِّنَدسٍ، ًَـِحْطُ زِدٌشَّدشِ ًَخٌذِّّنَدسِ بٌَِ َ خٌنَّسِِِّ صٍَََّ خٌٍَّوُ ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ

شِ ؤَىًِْ ، فَىَدَْ َّخْشُؾُ زَؼْذَ رٌَِهَ بٌََِ وُنَدعَصِ خٌىٌُفَصِ فََْشْزَكُ خٌشِّزْكَ خٌؼَظَُِْ، فَىَدَْ ِِْٓ ؤَوْؽَ«زَدسَنَ خٌٍَّوُ ٌَهَ فِِ صَفْمَصِ َِّّْنِهَ»

. فيا ىك النبي صمى اهلل عميو كسمـ قد دعا لعركة بالبركة حتى أصبح الناس ينقمكف (1) خٌىٌُفَصِ َِدًٌد
 عنو في مقاـ المدح أنو كاف يربح الربح العظيـ، ببركة دعاء النبي صمى اهلل عميو كسمـ.

دية الكضعية اليكـ، إال أف معايير الربح في الشريعة اإلسبلمية تختمؼ عف المعايير االقتصا
فإف حافز الربح في االقتصاد الكضعي اليكـ ىك محكر كؿ شيء في العممية االستثمارية، فيعمدكف 
إلى خفض التكاليؼ إلى أقصى قدر ممكف، كلك أدل ذلؾ إلى اإلضرار بالغير، كيسعكف إلى زيادة 

ارتكاب المحرمات، فتجد  الضرر باآلخريف، أك أدل إلىإلحاؽ اإليرادات، كلك أدل ذلؾ أيضان إلى 
كثيران مف الدكؿ الرأسمالية تعمد إلى إتبلؼ المحاصيؿ اإلنتاجية، حتى تحافظ عمى مستكل األسعار 

 .(2)في السكؽ، فيزيد الربح 

تجاىؿ حقكؽ اآلخريف، كفقداف الكازع الداخمي اإلنساني ال تقره الذم يؤدم إلى  الجشعكىذا 
قرارىا إياه كحافز لبلستثمار.الشريعة اإلسبلمية بحاؿ، مع مبارك  تيا لمربح كحث الناس عميو، كا 

إف االقتصاد اإلسبلمي كىك يشجع عمى الربح كيقره، يضع لو الشركط التي تكفؿ سيره في 
ألف ىمو األكبر الربح كيفما كاف السبيؿ نظران االتجاه الصحيح، فاالقتصاد الكضعي كالرأسمالي 

استثماره كربحو، فيستثمر في أم مجاؿ يريد، لكف الشريعة  تضبط، ال يضع القيكد التي يوإل
 اإلسبلمية كسط في أمكرىا كميا. 

 

                                                           

البدر  ابف الممقف،، كصححو [1258: رقـ الحديث 3/551البيكع،   ]الترمذم: سنف الترمذم، (1)
 (.6/453جالمنير)

 .(30ص)عبد المطمب أحمد: النظاـ االقتصادم في اإلسبلـ  (2)
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  (1)في البنود التالية: وذلك ويمكن إبراز أىم مالمح االقتصاد اإلسالمي في ضبط الربح 

  تقديـ المصمحة العامة عمى المصمحة الخاصة، فإذا أدل السعي إلى الربح مف خبلؿ
 عندئذو كجب عمى الدكلة ياستثمار معيف إلى فكت مصمحة عامة أك تعطيميا، فإف اإلسبلـ 

أف تتدخؿ لمنع ذلؾ، محافظة عمى مصالح األمة العامة، كىذا مف القكاعد الشرعية المقررة 
بخبلؼ االقتصاديات الكضعية كالرأسمالية خاصة، إذ إف أصحاب  التي جاء بيا اإلسبلـ،

رؤكس األمكاؿ الضخمة تقدـ مصمحتيـ عمى المصمحة العامة في كثير مف األحياف، 
فالميـ كيؼ تتكسع الشركات الكبرل في العالـ، كلك كاف ذلؾ عمى حساب زيادة الفقراء 

سَخفِغِ زِْٓ خَذِّؿٍ، لَديَ: وُنَّد ُٔمَدلًُِ خٌْإَسَِْ ػٍَََ ػَيْذِ ؼَْٓ فكالمساكيف، كليس اإلسبلـ مف ىذا في شيء، 

ضَ ٌٍََّْ سَـًٌُ َِْٓ ػٌَُُِّعِِ، سَعٌُيِ خهللِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ، فَنُىْشِّيَد زِدٌؽٍُُّػِ ًَخٌشُّزُغِ، ًَخٌطَّؼَدَِ خٌُّْغَََّّ، فَفَدءََٔد رَخ

ٌٌِوِ ؤَْٔفَغُ ٌَنَد، فَمَديَ: َٔيَدَٔد سَعٌُيُ خهللِ َ ػَْٓ ؤَِْشٍ وَدَْ ٌَنَد َٔدفِؼًد، ًَطٌََخػَِْصُ خهللِ ًَسَعُ َٔيَدَٔد ؤَْْ » صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ

ُػِ ًَخٌشُّزُغِ، ًَخٌطَّؼَدَِ خٌُّْغَََّّ، ًَؤََِشَ سَذَّ خٌْإَسِِْ ؤَْْ َّ ضْسَػَيَد، ؤًَْ ُّضْسِػَيَد، ًَوَشِهَ ُٔمَدلًَِ زِدٌْإَسِِْ فَنُىْشَِّيَد ػٍَََ خٌؽٍُّ

  .(2) «وِشَخءَىَد ًََِد عٌٍَِ رٌَِهَ
: أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ نياىـ عف إكراء األرض، كأمرىـ كجو الداللة مف الحديث

 ذلؾ بعكس لمجماعة، ككذلؾ كالكسب بالعمؿ لمفرد فائدة األرض زراعة بزراعتيا؛ ألف في
 . (3)العامة  عمى الخاصة المصمحة غمبت كبذلؾ المستفيد فيك أكراىا إذا

كذلؾ أف المصمحة العميا الكبرل ىي المصمحة العامة، كالمصمحة الدينا ىي المصمحة 
، يقكؿ بدر الديف الزركشي كال شؾ أف أعظـ المصمحتيف تقدـ دائمان عمى األخرلالفردية الخاصة، 

ٍفسىدىتىٍيفً : ]  مىى دىٍفًع اٍلعيٍظمىى ًفي اٍرًتكىاًب الد ٍنيىا  قىاًعدىةه تىعىاريضي اٍلمى : أىٍجمىعيكا عى ـً ٍبًد السَّبلى قىاؿى اٍبفي عى
اًؿ أىٍيسىرً  ٍفسىدىتىٍيًف ًباٍحًتمى ـي اٍلمى قىاؿى اٍبفي دىًقيًؽ اٍلًعيًد: ًمٍف اٍلقىكىاًعًد اٍلكيمٍّيًَّة أىٍف تيٍدرىأى أىٍعظى ا إذىا تىعىيَّفى كى قيكعي  ًىمى كي

ا ًبدىًليؿً إٍحدىاىي  ًديًث  مى ـٍ النًَّبي  »حى مَّـى  -بىٍكًؿ اأٍلىٍعرىاًبيٍّ ًفي اٍلمىٍسًجًد لىمَّا نىيىاىي سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى عىٍف  -صى
ـي إٍحدىاىيمىا ،«زىٍجًرهً  ا إذىا تىعىيَّفى عىدى فًٍّيمى تىٍيًف ًبتىٍرًؾ أىخى ـي اٍلمىٍصمىحى ؿى أىٍعظى ٍعًني أىفَّ ذىًلؾى قىاؿى كىأى  ، كىأىٍف يىٍحصي

                                                           

 .(100ص)حكافز االستثمار في النظاـ االقتصادم اإلسبلمي  بف ىاني، (1)
 .[1548: رقـ الحديث 3/1181كراء األرض بالطعاـ، /البيكع ]مسمـ: صحيح مسمـ، (2)
 (.31/151ج( األثيكبي: ذخيرة العقبى)3)
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ٍيثي كىافى كىكيًجدى  اٌـّ ميٍطمىقنا حى ٍممىًة الى أىنَّوي عى قىاؿى الشٍَّيخي ًعز  الدٍّيفً ، ًفي اٍلجي تىاًف  :كى إذىا تىعىارىضى مىٍصمىحى
ا ًبتىٍفًكيًت الد ٍنيىا مىٍت اٍلعيٍميىا ًمٍنييمى  .(1)[حىصى

 اـ في دائرة اإلباحة، كمنع االستثمار السماح بالتربح كالتكسب مف المشاريع المختمفة ما د
في األمكر المحرمة أك التي تجمب الضرر عمى المجتمع كعمى آحاد الناس، مثؿ التربح 

سائر عف طريؽ الربا، أك االتجار في مجاالت الخمر كالقمار كالمخدرات كغيرىا مف 
َ ػٍَََ لٌٍََْ ؤَوًَْ شَِْءٍ لَشَََّ ػٍََْْيُِْ ًَبَِّْ خٌٍَّوَ بِرَخ لَ، فقد قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: المحظكرات شََّ

، بخبلؼ االقتصاديات الكضعية التي ال تراعي ككف المشركع االستثمارم في دائرة (2) «ؼََّنَوُ
 الحبلؿ أك الحراـ.

  آلخريف أفرادان كانكا أك جماعات، فقد كرد باضرر ال تمحؽمنع المشاريع االستثمارية التي
َ: ػَِٓ خزِْٓ  ، كىي قاعدة شرعية (3) « ٌَد ضَشَسَ ًٌََد ضِشَخسَ»ػَسَّدطٍ، لَديَ: لَديَ سَعٌُيُ خٌٍَّوِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ

مقررة متفؽ عمييا، فكؿ ما أدل إلى اإلضرار بالغير فإف الدكلة تمنعو كتزيمو، أك تحجب 
  (4)ضرره عف الناس،  إعماالن لمقاعدة الشرعية )الضرر يزاؿ( 

إف الدكلة اإلسبلمية دكرىا في ىذا ىك الرقابة كالتكجيو كالمحاسبة، كالتدخؿ عند الحاجة، 
فتراقب العمميات االستثمارية داخؿ البمد، فتمنع اإلضرار بالناس مف خبلؿ ىذه المشاريع 

 يمتـز االستثمارية، كتراقب ابتعاد المستثمريف عف الربا كاالحتكار، كاالتجار بالمحرمات، ككؿ مف ال
بيذا يتـ اتخاذ اإلجراءات كالتدابير البلزمة في حقو، كمعاقبتو قانكنيان إف لـز األمر، كليس ىذا 

يتغكؿ عميو المستثمركف بح بقدر ما ىك صماـ أماف لممجتمع، لئبل تضييقان عمى حرية الناس في التر 
 في شره كصكليـ إلى الربح كالتكسب.

 

                                                           

 (.1/348جالمنثكر) الزركشي،( 1)
ابف ، كصححو [3488رقـ الحديث  : 3/280في ثمف الخمر كالميتة، /اإلجارة ]أبك داكد: سنف أبي داكد، (2)

 (.6/444جالبدر المنير) الممقف،
 .(79ص)تذكرة المحتاج  ابف الممقف،، كصححو [2865 : رقـ الحديث 5/55 أحمد، ]ابف حنبؿ: مسند (3)
 .(83ص)األشباه كالنظائر  السيكطي،( 4)
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 ة:حافز اإلعفا ات والتخفيضات الضريبي .2

ب متبيف أف االستثمار مف أىـ أكجو تحقيؽ التنمية لمدكؿ، كمف ىنا جاءت أىمية ج
 مشجعة، التي تساعد عمى جذب كتحفيزاالستثمارات األجنبية، كتقديـ كافة الضمانات كالحكافز ال

 االستثمارات المحمية كاألجنبية.

، تفرض الضرائب عمى أم مشركع استثمارم بما يتناسب مع حجـ  ككؿ أنظمة العالـ اليـك
المشركع، كالمستثمركف يضعكف ذلؾ في حسبانيـ كفي إقباليـ عمى االستثمار، ككمما قؿ ما تفرضو 
 الدكلة مف ضرائب، كما تضعو مف قيكد عمى المشاريع االستثمارية، كمما زادت أعداد المستثمريف.

كافز الضريبية كتكحيد المعاممة القانكنية كالضريبية تساعد المستثمر المحمي عمى عدـ فالح
االستثمار في الخارج، كما تشجع المستثمر األجنبي عمى نقؿ أمكالو مف مكطنو األصمي إلى البمد 
المراد االستثمار فيو، لذا تحرص الدكؿ عمى صياغة نظـ ضريبية مناسبة كجذابة، حتى تمتحؽ 

 .األجنبيةب االستثمارات مج إلىالسباؽ بركب 

، مف أجؿ تغطية اكالضريبة ىي: )المقدار مف الماؿ الذم تمـز الدكلة األشخاص بدفعو لي
النفقات العامة لمدكلة، لتحقيؽ تدخميا في الحياة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية، دكف أف يقابؿ 

 . (1)ذلؾ نفع معيف لكؿ ممكؿ بعينو( 

كقد أجاز كثير مف الفقياء الضرائب التي ال تككف تعسفان، كال تثقؿ كاىؿ الناس، بؿ ىي 
لتغطية نفقات الدكلة كزيادة الدخؿ القكمي ليا، لكف الذم يخص بحثنا في ىذا المقاـ، أف كثيران مف 

عفاء بعض المشاريع االستثما أفركاد االقتصاد الحديث قد بينكا  رية كجكد نظاـ ضريبي عادؿ، كا 
مف الضرائب، أك عمى األقؿ تخفيفيا يؤدم إلى ازدىار االقتصاد، كجمب المشاريع االستثمارية، 
كالعكس صحيح تمامان، مف أجؿ ذلؾ لجأت كثير مف الدكؿ إلى تعديؿ قكانينيا الضريبية بحيث 
نصت فييا عمى إعفاءات ضريبية مغرية لبعض المشاريع االستثمارية التي ترغب الدكلة في أف 

 تقاـ في أرضيا لحاجتيا إلييا في الزراعة كالصناعة كغيرىا.

كال يكجد في تراثنا الفقيي حديث عف اإلعفاءات الضريبية فإنيا مف القضايا المعاصرة 
ف التأصيؿ الفقيي لمبدأ التخفيضات كاإلعفاءات الضريبية ينطمؽ مف م شرعي  بدأالمستجدة، كا 

                                                           

 .(290ص)حماد: معجـ المصطمحات المالية كاالقتصادية في لغة الفقياء  (1)
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التي لـ تنص الشريعة عمييا بعينيا،  القضاياثير مف ثابت في الفقو اإلسبلمي، كيتخرج عميو ك
 كليس في األحكاـ ما تقاس عميو، كىك دليؿ المصالح المرسمة.

، كقد قاؿ (1)ىي التي لـ يشيد الشرع ليا باالعتبار كال باإللغاء  والمصالح المرسمة:
بالمصمحة المرسمة كثير مف الفقياء كاألصكلييف كاعتبركىا مف أدلة الشرع التي تفيد الحكـ، كمعظـ 

ف لـ يعتبركىا دليبلن مستقبلن.  الفقياء قد عممكا بيا في استنباط األحكاـ كفي اجتياداتيـ كا 

المصمحة فيو: يقكؿ اإلماـ القرافي رحمو كاهلل كىك يتحدث عف أقساـ الحكـ مف حيث كقكع 
أحدىا: أف يستمـز مصمحة خالية عف المفسدة، كىذا البد كأف يككف مشركعنا؛ ألف المقصكد مف ]

ا البد كأف يككف مشركعنا؛ ، الشرائع رعاية المصالح كثانييا: أف يستمـز مصمحة راجحة، كىذا أيضن
ألمراف، فيذا يككف كثالثيا: أف يستكل ا، شر كثير -ألف ترؾ الخير الكثير، ألجؿ الشر القميؿ 

ا يككف عبثنا؛ فكجب أال يككف ك  ،عبثنا؛ فكجب أال يشرع رابعيا: أف يخمك عف األمريف؛ كىذا أيضن
كسادسيا: أف يككف  ، كخامسيا: أف يككف مفسدةن خالصة؛ كال شؾ أنيا ال تككف مشركعة، مشركعنا

ا غير مش ا عمى ما فيو مف المصمحة؛ كىك أيضن ؛ ألف المفسدة الراجحة ما فيو مف المفسدة راجحن ركعو
 كاجبة الدفع بالضركرة.

كىذه األحكاـ المذككرة في ىذه األقساـ الستة: كالمعمكـ بالضركرة أنيا ديف األنبياء؛ كىي 
المقصكد مف كضع الشرائع؛ كالكتاب كالسنة داالف عمى أف األمر كذلؾ تارةن بحسب التصريح، 

 .(2)[ كأخرل بحسب األحكاـ المشركعة

نا إ ب االستثمارات الداخمية ذف نظرنا إلى دكر الحكافز الضريبية في تقكية االقتصاد كجكا 
كالخارجية، مما يعكد بالنفع عمى المجتمع، عممنا مشركعيتيا في نظر الشرع عمبلن بدليؿ المصمحة 
ز المرسمة، ألنيا مصمحة لـ يشيد ليا الشرع باالعتبار كال باإللغاء لحداثتيا، كليس في ىذه الحكاف

ضرر ظاىر كال مفسدة متحققة حتى يحرميا أك يمنع منيا الشرع الحنيؼ، بؿ ىي تحقؽ عدة فكائد 
  (3)لبلقتصاد، فمف ىذه الفكائد كاإليجابيات: 

  أنيا تعد مف السياسات الناجحة لجذب االستثمارات األجنبية كالكطنية، كنحف قد بينا أىمية
                                                           

 (.9/4079جنفائس األصكؿ)القرافي، ( 1)
 (.9/4081جنفائس األصكؿ)القرافي، ( 2)
 )مكقع الكتركني(.الحكافز الضريبية، ، البكاء (3)
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اصة عند عجز الدكلة عف النيكض االستثمار كالتنمية ككيؼ حث الشارع عميو، خ
 بمتطمبات التنمية بذاتيا.

  تؤدم دكران فعاالن في التأثير عمى معدالت االدخار كتككيف رأس الماؿ، فكمما زاد الجزء
 المخصص مف الدخؿ لبلدخار كاالستثمار، زاد التراكـ الرأسمالي كبالتالي يزيد اإلنتاج.

  لمدكؿ لفؾ االزدكاج الضريبي الذم يتعرض لو تعد ىذه الحكافز الضريبية عامبلن مشجعان
المستثمر مف خبلؿ االتفاقية بيف بمد المستثمر كالبمد الذم يستثمر فييا، مما يزيد في 

 معدالت االستثمار.

كمف ىذا يعمـ تكافؽ نظرة أىؿ االقتصاد اليكـ مع نظر الشريعة في أىمية ىذه الحكافز  
 كمشركعيتيا.

نصكص الكاردة عف الخمفاء كعمماء األمة ما يؤكد ىذا االتجاه، غير أننا كجدنا في بعض ال
 كيبيف سبؽ الشريعة اإلسبلمية إلى بياف ىذا األصؿ االقتصادم قبؿ النظـ الكضعية، فمف ىذا: 

  عدـما نقؿ عف الخمفاء الراشديف تكصيتيـ الكالة بتحصيؿ الضرائب بالعدؿ كالرفؽ ك 
ماـ عمي رضي اهلل عنو أنو قاؿ لؤلشتر حيف اإلجحاؼ بالناس في ذلؾ، كقد ركم عف اإل

كتفقد أمر الخراج بما يصمح أىمو ، فإف في صبلحو كصبلحيـ صبلحا لمف كاله مصر: ] 
كليكف ، سكاىـ ، كال صبلح لمف سكاىـ إال بيـ ، الف الناس كميـ عياؿ عمى الخراج كأىمو

ف ذلؾ ال يدرؾ إال نظرؾ في عمارة االرض أبمغ مف نظرؾ في استجبلب الخراج أل
كلـ يستقـ أمره إال  العباد، كأىمؾ الببلد،كمف طمب الخراج بغير عمارة أخرب  بالعمارة،
أرض اغتمرىا غرؽ، أك أجحؼ  ةأك إحال شرب،أك انقطاع  عمة،فإف شككا ثقبل أك  قميبل،

  بيا عطش، خففت عنيـ بما ترجك أف يصمح بو أمرىـ.
ببلدؾ،  ةكنة عنيـ فإنو ذخر يعكدكف بو عميؾ في عمار خففت بو المؤ  شيءكال يثقمف عميؾ 

معتمدا فضؿ  فييـ،العدؿ  باستفاضةكتبجحؾ  ثنائيـ،كتزييف كاليتؾ، مع استجبلبؾ حسف 
كالثقة منيـ بما عكدتيـ مف عدلؾ عمييـ  ليـ،بما ذخرت عندىـ مف إجماعؾ  قكتيـ،

نفسيـ بو أ ةبعد احتممكه طيبكرفقؾ بيـ فربما حدث مف االمكر ما إذا عكلت فيو عمييـ مف 
نما يؤتى خراب االرض مف اعكاز اىميا كانما يعكز اىميا  حممتو،فاف العمراف محتمؿ ما  كا 
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 .(1)[ أنفس الكالة عمى الجمع، كسكء ظنيـ بالبقاء كقمة انتفاعيـ بالعبر ؼإلشرا
 ككتب عبد الممؾ بف مركاف إلى الحجاج عندما طمب األخير إذنو في أخذ الفضؿ مف 

ـٍ أمكاؿ السكاد: ] كًؾ، كىأىٍبًؽ لىيي ٍتري مىى ًدٍرىىًمؾى اٍلمى كًذ أىٍحرىصى ًمٍنؾى عى ٍأخي مىى ًدٍرىىًمؾى اٍلمى الى تىكيٍف عى
كمنا ا يىٍعًقديكفى ًبيىا شيحي كمن   (2)[ليحي

فانظر إلى ىذه العبارة المكجزة، التي تؤصؿ كيؼ أف التخفيؼ في الضرائب كالجبايات يؤدم 
 اؿ كيحد مف اليرب برأس الماؿ.إلى زيادة الم

 الٌسمطاف أفٌ  ف بعبارة رائعة، حيث يقكؿ: ]كاعمـك كأكضح مف ىذا ما قرره العبلمة ابف خمد 
درارىا الجباية، إالٌ  مكجكده يدرٌ  كال مالو ينمي ال  األمكاؿ أىؿ في بالعدؿ يككف إٌنما كا 

 األمكاؿ تثمير في لؤلخذ صدكرىـ كتنشرح آماليـ تنبسط فبذلؾ بذلؾ، ليـ كالٌنظر
مف أجمى العبارات التي تكضح أف النظاـ الضريبي العادؿ يؤدم إلى  ا، كىذ(3)[كتنميتيا

لى استقرار المستثمريف كاالطمئناف إلى االستمرار في المشركعات  كسب ثقة الناس، كا 
 االستثمارية.

مف خبلؿ فرض  مف ىنا يتبيف الدكر الكبير المنكط بالدكلة اإلسبلمية في تحفيز االستثمارات
 :أمكر، أىميا الضرائب العادلة، كاإلعفاءات الضريبية المناسبة لممشاريع المختمفة، كذلؾ مف خبلؿ

  ،دراسة المشاريع االقتصادية كاالستثمارية التي تحتاجيا الدكلة مف صناعة كزراعة كغيرىا
تحتاجيا كمف ثـ سف القكانيف الضريبية التي تشجع االستثمار في ىذه المجاالت التي 

 الدكلة، حتى تكجو المستثمريف نحك المشركعات التي تخدـ الدكلة دكف غيرىا.
  عمؿ دراسات دكرية عف سير ىذه المشركعات المستفيدة مف الحكافز الضريبية، لتقييـ مدل

ما إذا كانت بحاجة إلى تعديؿ أك تغيير، لضماف االستفادة الكاممة ك جدكل ىذه الحكافز، 
 ريبي.مف ىذا النظاـ الض

 حافز حماية االستثمارات القائمة: .3

إف أبرز المعكقات التي تحكؿ دكف إقامة المشاريع االستثمارية مف قبؿ المستثمريف، ىي 
                                                           

 (.17/70جشرح نيج الببلغة) الحديد،( ابف أبي 1)
 .(231ص)األحكاـ السمطانية  الماكردم،( 2)
 (.1/349جتاريخ ابف خمدكف) ابف خمدكف،( 3)
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المخاطر غير التجارية التي تمحؽ بيـ، كربما سببت ضياع أمكاليـ، مثؿ مصادرة األمكاؿ، كالتأميـ 
 كمخاطر الحركب كالثكرات كالفتف كعدـ االستقرار.

ف تدفؽ االستثمارات عمى بمد ما دليؿ عمى إف إجراءات ىذا البمد في حماية االستثمار كا  
إجراءات سميمة، كبالتالي تطمئف نفكس المستثمريف إلى إقامة مشركعات جديدة في ىذا البمد، 

 كتصبح السكؽ عنده عامرة كاقتصاده في تصاعد.

انكف عمى مبدأ احتراـ الممكية كىذا ما دفع الكثير مف الدكؿ إلى التأكيد في نصكص الق
الخاصة أيان كانت جنسية صاحبيا، ككذلؾ نصت كثير مف القكانيف الدكلية عمى كجكب تعكيض 

 .(1)أك أممت  إذا ما صكدرت ممكيتوالمستثمر األجنبي 

ف الشريعة اإلسبلمية ىي المثاؿ الذم يحتذل بو في جانب حفظو لمحقكؽ الخاصة،  كا 
كتأكيده الشديد عمى حرمتيا كما مر معنا، كىذا ما أكده النبي صمى اهلل عميو كسمـ في حجة 

َِصِ ٌَِِّْىُُْ ىَزَخ، فِِ شَيْشِوُُْ ىَزَخ، فِِ فَةَِّْ دَِِدءَوُُْ، ًَؤٌََِْخٌَىُُْ، ًَؤَػْشَخضَىُُْ، زَْْنَىُُْ لَشَخٌَ، وَمُشْ»الكداع، حيث قاؿ: 

أبي بكر ، كقد كرد عف  (2)«زٍََذِوُُْ ىَزَخ، ٌُِْسٍَِّغِ خٌشَّدىِذُ خٌغَدجِرَ، فَةَِّْ خٌشَّدىِذَ ػَغََ ؤَْْ ُّسٍَِّغَ َِْٓ ىٌَُ ؤًَْػََ ٌَوُ ِِنْوُ

ٌَد ظَمْعٍََُّٓ خِْشَؤَشً، ًٌََد صَسًِّْد، ًٌََد وَسِريًخ ىَشًِِد، ًٌََد ظَمْطَؼََّٓ »ًَبِِِّٔ ٌُِصِْهَ زِؼَشْشٍ: »: أنو قاؿالصديؽ رضي اهلل عنو 

 (3)«ًْ ًٌََد ظَفْسُْٓ َٔمًٍْد، ًٌََد ظُغَشِّلَنَّوُ، ًٌََد ظَغٍُْشَفَشًخ ُِؽِّْشًخ، ًٌََد ظُخَشِّزََّٓ ػَدِِشًخ، ًٌََد ظَؼْمِشََّْ شَدشً، ًٌََد زَؼِريًخ، بٌَِّد ٌَِّإْوٍََصٍ. ًٌََد ظَمْشِلََّٓ
ففي كقت السمـ أكلى، فإذا حظر عمى المسمـ في كقت الحرب أف يتطاكؿ عمى ماؿ غيره أك حقو ، 
َِِٓ خٌصَّذَلَصِ فَشَؤٍَ   خهللُ ػَنْوُ زِغَنٍَُػَْٓ ػَدجِشَصَ، صًَْؾِ خٌنَّسِِِّ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ ؤََّٔيَد لَدٌَطْ: ُِشَّ ػٍَََ ػَُّشَ زِْٓ خٌْخَطَّدذِ سَضًَِِ

يَ ػَُّشُ: " َِد ؤَػْطََ ىَزِهِ فِْيَد شَدشً لَدفًٍِد رَخضَ ضَشْعٍ ػَظٍُِْ، فَمَديَ ػَُّشُ: " َِد ىَزِهِ خٌشَّدشُ؟ " فَمَدٌٌُخ: شَدشٌ َِِٓ خٌصَّذَلَصِ، فَمَد

                                                           

 .(181ص)حكافز االستثمار في النظاـ االقتصادم اإلسبلمي  بف ىاني، (1)
: رقـ 1/24قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ رب مبمغ أكعى مف سامع، /العمـ ( ]البخارم: صحيح البخارم،2)

 .[67الحديث 
، كأعمو البييقي [10: رقـ الحديث 2/447النيي عف قتؿ النساء كالكلداف، /الجياد ]مالؾ: مكطأ مالؾ، (3)

 (.13/249جكاآلثار) ، معرفة السنفباالنقطاع
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 .(1)خضِ خٌُّْغٍِِّْنيَ َٔىِّسٌُخ ػَِٓ خٌطَّؼَدَِ "ؤَىٍُْيَد ًَىُُْ طَدجِؼٌَُْ ٌَد ظَفْعِنٌُخ خٌنَّدطَ ٌَد ظَإْخُزًُخ لَشَصَ
ف اإلسبلـ قد حـر عمى الدكؿ أف تتسمط عمى أمكاؿ الناس فتصادرىا بغير حؽ، يقكؿ  كا 

كؼو اإلماـ أبك يكسؼ: ] ؽو ثىاًبتو مىٍعري دو ًإال ًبحى اـً أىٍف ييٍخًرجى شىٍيئنا ًمٍف يىًد أىحى لىٍيسى ًلئًلمى  .(2)[ كى

فبذلؾ تضمف الدكلة اإلسبلمية التي تطبؽ الشريعة الغراء لممستثمريف أف أمكاليـ كاستثماراتيـ 
 مصكنة محفكظة ال مجاؿ لبلعتداء عمييا، فتحفزىـ إلى جمب استثماراتيـ كىـ مطمئنكف.

، فسنأتي أف تعكضيـ عنيايصيب استثماراتيـ مف جكائح كحركب، كىؿ ينبغي لمدكلة ما أما 
 مبحث األخير مف ىذا الفصؿ.إليو في ال

 حافز البنية التحتية المناسبة: .4

يقصد بالبنية التحتية بأنيا: الخدمات األساسية التي ترتكز عمييا المشاريع االستثمارية عند 
القياـ بكظائفيا، كتيدؼ إلى مساعدة القطاعات االقتصادية المختمفة في التغمب عمى الصعكبات 

الطرؽ كالجسكر كمكارد المياه، كالصرؼ الصحي كالشبكات الكيربية التي تعترضيا، كمف أمثمتيا: 
 .(3)كاالتصاالت كما شابو ذلؾ 

ف تكفير البنية التحتية الكاممة كالمتطكرة يساعد عمى تشجيع المستثمريف عمى جمب  كا 
استثماراتيـ إلى ذلؾ البمد، كذلؾ أف البنية التحتية المناسبة كالمتطكرة تحمؿ عدة إيجابيات، 

  (4)نيا:مك 

  إف تحسيف الطرؽ البرية كالبحرية تعمؿ عمى سرعة الكصكؿ كاالنتقاؿ بيف المناطؽ
 المختمفة، مما يكفر عمى المستثمر الكقت كالجيد، كبالتالي تكفير الماؿ.

  يعمؿ عمى زيادة حجـ التجارة داخؿ الدكلة، كبالتالي يصبح السكؽ نشطان، كيزداد االرتباط

                                                           

، كصححو [7660: رقـ الحديث 4/266ترؾ التعدم عمى الناس في الصدقة، /الزكاة]البييقي: السنف الكبرل،  (1)
(  عىفً  (، ك)نكبكا( مف نكب كمعناه ترؾ كاعتزؿ، كمعنى قكؿ عمر )نىكٍّبيكا3/14جإتحاؼ الخيرة) حجر، ابف الطَّعىاـً

 (.2/156جشرح مسند الشافعي) الرافعي،ألىميا، انظر  طعاـ فمبنيا المبف ذات يعني اترككا
 .(78ص)الخراج  أبك يكسؼ،( 2)
 .(287ص)حكافز االستثمار في النظاـ االقتصادم اإلسبلمي  بف ىاني، (3)
 .(297-292ص)ص  المرجع السابؽ( 4)
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بيف األسكاؽ المختمفة، كالسكؽ النشط مف أكثر العكامؿ الجاذبة لممستثمريف، ككذلؾ تسيؿ 
 عممية اإليراد كالتصدير مما يزيد في جدكل العممية االستثمارية. 

  د افر أساسيات البنية التحتية، تعمؿ عمى زيادة قدرة األإف الرعاية الصحية التي ىي مف
العمؿ كالكسب كاإلنتاج، كىذا مف األساسيات التي يبحث عنيا  عمىكاأليادم العاممة 

 المستثمركف.
 الدكؿ صكصان كخ ،البنية التحتية الخاصة بأنظمة االتصاالت ىي شراييف المجتمعات

ركات قائمة عمى أنظمة االتصاالت، القائمة عمى الصناعة كاالستثمار، بؿ ىناؾ ش
كاألقمار الصناعية، عمدتيا األكلى نقؿ المعمكمات، كالحصكؿ عمى أخبار األسكاؽ المالية، 

ت متطكرة ككذلؾ فإف أنظمة االتصاالت الجيدة في البمد تحدد نطاؽ االستثمار، فإف كان
 حجمو كعائداتو.كذلؾ مع زيادة االستثمار كاف  كفعالة

مشاريع البنية التحتية ىي حجر األساس في تكاصؿ أفراد المجتمع، كتعتبر كعمى كؿ فإف 
انعكاسان لمدل تقدـ الدكلة، فالدكؿ المتقدمة تمتمؾ بنى تحتية متطكرة كفعالة، كمف ىنا يعمـ ككف 

 البنية التحتية مف أىـ العناصر المحفزة لبلستثمارات المحمية كالخارجية.

نا إف نظرنا في مكقؼ الشريعة اإلسبلمية بالنسبة لمبنية التحتية، نجد أف الشريعة تعتبرىا  كا 
  .عف مكضكع االستثمار بقطع النظركاجبات أساسية يجب تكفرىا لمناس، 

كىرىأىٍيتي أىٍف قد بيف اإلماـ أبك يكسؼ أىمية البنية التحتية في االقتصاد كدر الماؿ، بقكلو: ]ف
رىاًج ًإذىا أىتىاىي  اًديَّةن قىًديمىةن تىٍأميرى عيمَّاؿى اٍلخى ـٍ أىٍنيىارنا عى ـٍ أىفَّ ًفي ًببلًدًى كا لىيي ـٍ فىذىكىري رىاًجًي ـٍ قىٍكـه ًمٍف أىٍىًؿ خى

كا لىييـ ًتٍمؾى اأٍلىٍنيىار  ـٍ ًإًف اٍستىٍخرىجي اًمرىةن، كىأىنَّيي ركىا كأجرل المىاء ًفييىا عمرت ىىًذه فكاحتكىأىٍرًضيفى كىًثيرىةن غى
ٍيًر كىالصَّبلًح ييكثىؽي  د ًفي خرجيـ،األرضكف الغامرة كىزىا بل ًمٍف أىٍىًؿ اٍلخى كىتىبى ًبذىًلؾى ًإلىٍيؾى فىأىمىٍرتى رىجي

ٍنوي أىٍىؿى اٍلًخٍبرىًة كىاٍلبىًصيرىًة بً  يىٍسأىؿى عى تَّى يىٍنظيرى ًفيًو كى يىوي ًفي ذىًلؾى حى مىٍف ييكثىؽي ًبًديًنًو ًبًديًنًو كىأىمىانىًتًو فىتيكىجٍّ ًو، كى
ٍعًرفىةه، كىال يى كىأى  مى ٍيًر أىٍىًؿ ذىًلؾى اٍلبىمىًد ًممٍَّف لىوي بىًصيرىةه كى انىًتًو ًمٍف أىٍىًؿ ذىًلؾ اٍلبىمىد، كيشاكر ًفيًو غى رَّ ًإلىى مى جي

رَّةه؛  ٍنيىا ًبًو مىضى ٍنفىعىةه كىال يىٍدفىعي عى ا نىٍفًسًو ًبذىًلؾى مى مىى أىفَّ ًفي ذىًلؾى صىبلحن رىاًج فىًإذىا اٍجتىمىعيكا عى ًزيىادىةن ًفي اٍلخى كى
ٍفًر ًتٍمؾى األى  ـٍ ًإٍف أىمىٍرتى ًبحى مىى أىٍىًؿ اٍلبىمىًد فىًإنَّيي مٍّؿي النَّفىقىةى عى اًؿ، كىال تيحى عىٍمتى النَّفىقىةى ًمٍف بىٍيًت اٍلمى ٍنيىاًر، كىجى

ٍيره ًمٍف أىف يذىب كا خى ٍف يىًفر  بيكا، كىاً  رٍّ ٍيره ًمٍف أىٍف ييخى كا خى كا،  ييعىمٍّري زي يىٍعجى ا لىييـ كى ةه مى ا ًفيًو مىٍصمىحى كيؿ  مى كى
ـٍ يىكيٍف ًفي ـٍ أيًجيبيكا ًإلىٍيًو ًإذىا لى طىمىبيكا ًإٍصبلحى ذىًلؾى لىيي ، كى ـٍ ـٍ كىأىٍنيىاًرًى رىاًج ًفي أىٍرًضًي مىى ألىٍىًؿ اٍلخى ره عى رى ًو ضى
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ٍيًرًىـٍ   . (1)[ غى

كقد قرر بعض الفقياء دكر الدكلة في تكفير البنية التحتية، كأنيا إف عجزت عنو، فرضت 
الضرائب عمى األغنياء، لتمكيؿ إقامة ىذه البنية التحتية، فقد جاء في االختيار لتعميؿ المختار ما 

خكتو كرم األنيار العظاـ عمى بيت المانصو: ]  ؿ، كىي التي ال تدخؿ في المقاسـ كسيحكف كا 
جيحكف كالنيؿ كدجمة كالفرات، كما شابييا؛ ألف منفعتيا لمعامة فيككف في ماليـ، فإف لـ يكف في 
بيت الماؿ شيء أجبر الناس عمى كريو إذا احتاج إلى الكرم إحياء؛ لحؽ العامة كدفعا لمضرر 

 . (3)، كقرر نفس المعنى اإلماـ أبك يكسؼ (2)[ عنيـ

تعتبرىا مف فركض أنيا ، ك مية إلى العناية بالبنى التحتيةكبيذا يتبيف لنا سبؽ الشريعة اإلسبل
تعمؿ عمى زيادة  تالكفايات التي يأثـ المسممكف جميعان إف لـ يقـ بيا أػحد حؽ القياـ، كما دام

 عمبلن باألدلة العامة. ااالستثمار كتقكية اقتصاد البمد فإف الشريعة تحث عميي

كىٍريييىا كىاأٍلىٍنيىاًر، اآٍلبىارً  ٍفري حى  ذىًلؾى  ًمفٍ  يقكؿ الفقيو البيكتي: ] كى   اٍلقىنىاًطرً  كىعىمىؿي  تىٍنًظيفييىا كىىيكى  كى
سيكًر، يىا أىمٍ  كىاأٍلىٍسكىارً  كىاٍلجي حي ٍصبلى حي  كىاأٍلىٍسكىارً  كىاٍلجيسيكرً  اٍلقىنىاًطرً : كىاً  ٍصبلى  ًلعيميكـً  كىاٍلمىسىاًجدً  الط ريؽً  كىاً 

ةً  اجى [  إلىى النَّاسً  حى  .(4)ذىًلؾى

 

 حافز األمن واالستقرار: .5

لقد بات مف المعركؼ الذم ال يحتاج إلى بياف أف رؤكس األمكاؿ ال تتدفؽ إال عمى البمد 
ىذه ك  رأس الماؿ جباف، ألف ؛اآلمف البعيد عف القبلقؿ كاالضطرابات السياسية كاألمنية

الستقرار في ذلؾ البمد اجميع الحكافز تبقى عديمة النفع، ما داـ ف،  االضطرابات تشكؿ خطران عميو
رضو كمالو كمسكنو كعميو فإف المستثمر ينبغي أف يككف آمنان عمى نفسو كعغير مكجكد، 

 أم حؽ مف حقكقو، ما داـ لـ يضر بغيره في أفعالو. كاستثماره، أك عمى

                                                           

 .(123ص)الخراج  أبك يكسؼ،( 1)
 (. 3/72جاالختيار لتعميؿ المختار) المكصمي،( 2)
 .(123ص)الخراج  أبك يكسؼ،( 3)
 (.3/34ج( البيكتي كشاؼ القناع)4)
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ف اإلسبلـ  سبؽ جميع النظـ كالقكانيف في بياف أىمية األمف كالطمأنينة عمى حياة الناس قد كا 
 عاـ، كعمى االستثمار بشكؿ خاص. بشكؿ

فقد جعمت الشريعة اإلسبلمية حد تخكيؼ الناس كتركيعيـ، كنيب أمكاليـ كتجارتيـ مف أشد 
 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ]الحدكد، قاؿ تعالى: 

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

، ككذلؾ أكجبت الشريعة اإلسبلمية قتاؿ {22}المائدة: [   ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
 ڱ ڱ ڱ ڳ]البغاة لما في بقائيـ عمى بغييـ مف تيديد لمببلد كالعباد، قاؿ تعالى: 

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

األمف  كىذا يدؿ عمى بياف أىمية، {2}الحجزاث: [   ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲
 كاالستقرار في حياة المجتمع.

ألىمية االستقرار في جمب االستثمارات كتقكية االقتصاد، يقكؿ العبلمة ابف خمدكف:  كبالنسبة
لما يركنو حينئذ ؛ اعمـ أٌف العدكاف عمى الٌناس في أمكاليـ ذاىب بآماليـ في تحصيميا كاكتسابيا]

ذا ذىبت آماليـ في اكتسابيا كتحصيميا انقبضت  ،مف أٌف غايتيا كمصيرىا انتيابيا مف أيدييـ كا 
أيدييـ عف الٌسعي في ذلؾ كعمى قدر االعتداء كنسبتو يككف انقباض الٌرعايا عف الٌسعي في 

فإذا كاف االعتداء كثيرا عاٌما في جميع أبكاب المعاش كاف القعكد عف الكسب كذلؾ  ،االكتساب
ف كاف االعتداء يسيرا كاف االنقباض عف الكسب  لذىابو باآلماؿ جممة بدخكلو مف جميع أبكابيا كا 
عمى نسبتو كالعمراف ككفكره كنفاؽ أسكاقو إٌنما ىك باألعماؿ كسعي الٌناس في المصالح كالمكاسب 
ذاىبيف كجائيف فإذا قعد الٌناس عف المعاش كانقبضت أيدييـ عف المكاسب كسدت أسكاؽ العمراف 

 . (1)[ كانتفضت األحكاؿ

حقيقة االستثمار ربطو فانظر كيؼ ربط ابف خمدكف سعي الناس في الكسب كالعمؿ، كىك 
 بأمف الناس عمى أمكاليـ، كأنو بقدر العدكاف عمييا يككف إحجاميـ عف السعي كاالستثمار.

شٌر الماؿ ما ال ينفؽ منو كشٌر اإلخكاف الخاذؿ كشٌر السمطاف مف ككذلؾ يقكؿ ابف قتيبة: ] 

                                                           

 (.1/349جتاريخ ابف خمدكف) ابف خمدكف،( 1)
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 . (1)[ كشر الببلد ما ليس فيو خصب كال أمفخافو البرمء 

المجتمع اآلمف المستقر، البعيد عف االضطرابات، إنما ىك مسؤكلية اإلماـ  كال شؾ أف إيجاد
 عمى المضي قدمان في مشاريعيـ. كليتشجع المستثمركفاألكلى ليعيش الناس حياة ىانئة، 

ًة كىذا ما أكده اإلماـ الماكردم كىك يعدد كاجبات الخميفة حيث قاؿ: ]  ايىةي اٍلبىٍيضى : ًحمى الثَّاًلثي
كا ًفي اأٍلىٍسفىاًر آًمًنيفى ًمٍف تىٍغًريرو ًبنىٍفسو أى  كىالذَّب   يىٍنتىًشري رَّؼى النَّاسي ًفي اٍلمىعىاًيًش، كى ؛ ًليىتىصى ًريـً ٍك عىًف اٍلحى
قيكؽي ًعبىاًدًه  ،مىاؿو  تيٍحفىظى حي اًرـي المًَّو تىعىالىى عىف ااًلٍنًتيىاًؾ، كى افى مىحى ديكًد؛ ًلتيصى ؼو كىالرَّاًبعي: إقىامىةي اٍلحي ًمٍف إٍتبلى

ؾو  تَّى الى تىٍظفىرى اأٍلىٍعدىاءي ًبًغرَّ ، كىاٍسًتٍيبلى اًنعىًة كىاٍلقيكًَّة الدَّاًفعىًة حى : تىٍحًصيفي الث غيكًر ًباٍلعيدًَّة اٍلمى اًمسي ةو كىاٍلخى
ا ا، أىٍك يىٍسًفكيكفى ًفييىا ًلميٍسًمـو أىٍك ميعىاىىدو دىمن رَّمن  . (2)[ يىٍنتىًيكيكفى ًفييىا ميحى

 يتبين مما سبق:

أف الشريعة اإلسبلمية ىي السباقة إلى تكفير المناخ المناسب لبلستثمار، قبؿ كؿ النظـ 
الكضعية الحديثة، كما ذلؾ إال إلدراؾ الشريعة اإلسبلمية ألىمية االقتصاد في تطكر الدكلة كقكتيا، 

 كإلدراكيا أيضان ألىمية االستثمار في تقكية ىذا االقتصاد.

ىذا الجك المناسب كتكفير الحكافز المختمفة لجمب  إيجادتبيف لنا أيضان أف مسؤكلية كما ي
المستثمريف إنما ىك عمى عاتؽ الدكلة في المقاـ األكؿ، ألنيا الراعية لممجتمع كىي التي تسعى إلى 

، كما أف دكرىا األساس ىك تطبيؽ الشريعة المتقدمةالنيكض بو كاالصطفاؼ في مصاؼ الدكؿ 
مية، بمعناه الكاسع الذم يتضمف إقامة العدؿ كتكفير فرص العيش الكريـ، كالمحكؽ بركب اإلسبل

 .لرقيالحضارة كا

  

                                                           

 (.1/55جعيكف األخبار) قتيبة،( ابف 1)
 .(40ص)األحكاـ السمطانية  الماكردم،( 2)



 

 
025 

 

 .الخاص المال تنمية في الدولة تدخل مدى: الثاني المبحث
إف اإلسبلـ دائمان ما يرغب الناس في العمؿ كالسعي، كتنمية الماؿ كعدـ تركو فيضيع أك 

ف اإلسبلـ يكتفي  بحث الناس عمى ذلؾ عمى سبيؿ الندب كما مر معنا في مبحث مشركعية يقؿ، كا 
االستثمار في الفصؿ التمييدم، كال يكجب عمييـ ذلؾ كأفراد، اتكاالن عمى ما جبؿ عميو اإلنساف مف 
كجكد الدافع الذاتي إلى تحقيؽ ما فيو مصمحتو كنفعو، يقكؿ الشاطبي: ]لما كاف لئلنساف حظ 

ستدعيو إلى طمب ما يحتاج إليو، ككاف ذلؾ الداعي قكيان جدان، بحيث عاجؿ كباعث مف نفسو ي
يحممو قيران عمى ذلؾ، لـ يؤكد ذلؾ بؿ جعؿ االحتراؼ كالتكسب كالنكاح عمى الجممة مطمكبان طمب 

 . (1)ندب، ال طمب كجكب[ 

ف اإلسبلـ كىك يكجو الناس إلى العمؿ كاالستثمار كالتنمية، يضع ليـ طريقة فريدة  كا 
ينضبطكا بيا ال تكجد عند غيره مف النظـ، فيبدأ بادئ ذم بدء بإيقاظ الرقابة الذاتية لدل األفراد، 
فيجعؿ اإلنساف رقيبان عمى نفسو كتصرفاتو يرغبو في العمؿ الصالح، بما يعد بو مف الثكاب الجزيؿ 

ظؿ اإلسبلـ يعممكف،  كاألجر الكبير في الحياة اآلخرة،ػ كبالحياة الطيبة في الدنيا، فسار الناس في
كيختاركف األعماؿ الطيبة المشركعة، التي تعكد بالنفع عمييـ كعمى الناس، كعندما يسير الناس 
عمى ىذا اليدم كالنظاـ ال يتسببكف في ضرر عمى المجتمع، فإف اإلسبلـ ال يبيح لكلي األمر أف 

ـ بغير حؽ، يقكؿ ابف مميد عيتدخؿ في شيء مف أنشطة الناس كأعماليـ بإلزاميـ بعمؿ ما، أك تقيي
خمدكف: ]مف أشد الظبلمات كأعظميا في فساد العمراف، تكميؼ األعماؿ كتسخير الرعايا بغر 

 .(2)حؽ[

ف زاد الكازع الديني كالرقابة الذاتية عند أفراد  لكف النفس البشرية غير معصكمة، كىي كا 
ف ىذا النظاـ اإلسبلمي، المجتمع، إال أنو ال يمنع أف يصدر مف بعضيـ خمؿ كغش كخركج ع

عندىا ال بد لكلي األمر مف المبادرة إلى تبلفي الخمؿ، كتحقيؽ مصالح الناس، كتكجيو الناس إلى 
دكف غيرىا إف أىممكىا كقصركا فييا، يقكؿ اإلماـ الجكيني: ]إف كفركض الكفايات بعض األعماؿ 

طمكف فرضان مف فركض الكفايات، ارتفع إلى مجمس اإلماـ أف قكمان في قطر مف أقطار اإلسبلـ، يع

                                                           

 (.2/306جالمكافقات) الشاطبي،( 1)
 (.1/357جتاريخ ابف خمدكف) ابف خمدكف،( 2)
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 .(1)زجرىـ كحمميـ عمى القياـ بو[ 

فاإلسبلـ يحتـر حرية الناس في ممارسة أعماليـ كاستثماراتيـ، لكف ليس كالمذاىب الحداثية 
ىذه الحرية االقتصادية  يحددكالرأسمالية التي تجعؿ ىذه الحرية مطمقة أك شبو مطمقة، بؿ اإلسبلـ 

المجتمع ببسياج مف أحكاـ الشريعة التي تحمي المصالح العامة لمناس، كتمنع إلحاؽ الضرر 
، كذلؾ أف المصمحة العامة إذا تعارضت مع المصمحة الخاصة، قدمت  (2)اقتصاد الدكلة بك 

 المصمحة العامة ببل شؾ.

ي االقتصاد كاالستثمارات الخاصة، كسيتناكؿ الباحث في ىذا المبحث مبدأ تدخؿ الدكلة ف
 كمدل ىذا التدخؿ، كذلؾ كفؽ المطالب اآلتية.
 المطمب األول: مبدأ تدخل الدولة في االقتصاد

إف الكاجب األساسي عمى الدكلة اإلسبلمية ىك تنفيذ أحكاـ الشريعة في كؿ مجاالت الحياة 
كلي األمر القياـ بما يصمح الناس في بما يحقؽ مقاصد اإلسبلـ الكمية، فاإلسبلـ ديف كدكلة كعمى 

 دينيـ كدنياىـ، كسكاء كانت ىذه األحكاـ في مجاؿ السياسة أك العقكبات أك االقتصاد أك غيرىا.

ف مجاؿ االقتصاد كاألمكاؿ مجاؿ يكثر فيو النزاع كاالختبلؼ كالجكر عمى حؽ الغير،  كا 
 ڳ گ گ]مف األمكاؿ، قاؿ تعالى: كذلؾ أف النفس البشرية مجبكلة عمى حب التممؾ كاالستكثار 

 [   ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ] كقاؿ تعالى:، {4،6}العلق: [   ڱ ڱ ڱ ڳ   ڳ ڳ

، فبل بد مف جية محايدة تضبط األمر، كتمنع النزاع كتقطعو كىي الدكلة أك كلي {90}الفجز:
األمر، فتدخؿ الدكلة في مجاؿ االقتصاد ليس تدخبلن اعتباطيان مبنيان عمى األىكاء كالرغبات، أك 

قامةن لمعدؿ بيف  تقييدان  ، بؿ ىذا التدخؿ إنما ىك لضماف تحقيؽ أحكاـ الشرع، كا  لمحريات دكف داعو
ناس، كمف ىنا جاء مبدأ تدخؿ الدكلة في االقتصاد اإلسبلمي، كىذه ميزة لبلقتصاد اإلسبلمي عف ال

 غيره مف المذاىب االقتصادية التي تترؾ المجاؿ مفتكحان لؤلطماع البشرية تتحكـ في أمكاؿ الناس.

ف ىذا التدخؿ مف قبؿ الدكلة في أمكر االقتصاد، لو أصؿ راسخ في شريعة اإلسبلـ، كي قـك كا 
 عمى مبدأ سمطة كلي األمر في تقييد المباح.

                                                           

 .(211ص)الغياثي  الجكيني،( 1)
 .(282ص)اقتصادنا  الصدر، (2)
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 سمطة ولي األمر في تقييد المباح: 

حكـ شرعي، فالشارع سبحانو كتعالى ىك الذم يكجب أك يحـر أك يبيح، كالمباح إف اإلباحة 
، (1)ىك ما خير فيو الشرع بيف الفعؿ كالترؾ، دكف أف يترتب عمى فعمو أك تركو ثكاب أك عقاب 

 إلزاـ مع أصبل تركو أك فعمو جاز الذم المباح أفراد أحداألمر  كلي بتقييد المباح اختياركنقصد 
 .(2)بو  بإلزاميـ أك الفعؿ مف بمنعيـ سكاء االختيار بيذا الناس

 [ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ]سمطة التشريع بيده كحده، قاؿ تعالى: ك فالحاكـ ىك اهلل سبحانو، 

فميس ىناؾ فراغ تشريعي يمكف أف يمؤله حاكـ أك غيره، بؿ ما مف كاقعة إال كهلل لو ، {64}يوسف:
، فالحكـ مكجكد كعمى المجتيد أف يبحث عف الحكـ كيكشؼ عنو، كالحاكـ ينفذ ىذا (3)فييا حكـ 

 الحكـ كيطبقو.

 غير أف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ليست نكعان كاحدان، فيناؾ مقاصد كثكابت، كىذه تعتبر
أساسات الفقو كالشرع، كال يممؾ أحده تغييرىا أك تقييدىا؛ لككنيا ثبتت بأدلة قطعية كاضحة، كىناؾ 

، كالكسائؿ أيضان ليست عمى درجة كاحدة، (4)كسائؿ ليذه المقاصد كىي الطرؽ المفضية إلييا 
ثابتة فيناؾ كسائؿ حددىا الشرع كعينيا مثؿ كجكب القصاص فيك كسيمة لحفظ النفس لكنو كسيمة 

،  كىناؾ كسائؿ بنيت عمى  (5)ال تتغير أيضان، فيذا النكع مف الكسائؿ يمتحؽ بالمقاصد كالغايات 
مصالح آنية، أك كجدت بناء عمى أعراؼ الناس كعاداتيـ، كىذه قد ترؾ الشارع فييا المجاؿ كاسعان، 

كنيا مرتبطة بتحقيؽ لتحقيؽ غاياتيا، فيي ليست مقصكدة لذاتيا كليست ممتحقة بالمقاصد أيضان، كل
، كمف ىذه الكسائؿ المتغيرة بعض أحكاـ اإلمامة  (6)ا لغايات كمحككمة بيا كتدكر في فمكيا 

 كالسياسة الشرعية.

                                                           

 .(11ص)غاية الكصكؿ شرح لب األصكؿ  األنصارم، (1)
 )مكقع الكتركني(. سمطة كلي األمر في تقييد المباح ،حمبكظ (2)
 .(476ص)الرسالة  الشافعي، ( 3)
 (.2/33جالفركؽ)القرافي، ( 4)
 (.2/489جالمكافقات) الشاطبي،( 5)
 .(225ص)السياسة الشرعية  القرضاكم،( 6)
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ف دكر الدكلة تجاه النكع األكؿ كىك المقاصد كما لحؽ بو مف الكسائؿ المحددة المعينة ىك  كا 
يس لكلي األمر أف يتدخؿ فيبيح الربا أك دكر المنفذ كالمطبؽ، ككذلؾ الحارس ليذه األحكاـ، فم

يقصر في حؽ الزكاة الكاجب عميو رعايتو، أما النكع الثاني مف األحكاـ كىك الذم لسنا متعبديف 
بو، كىك الكسائؿ المبنية عمى المصالح كأعراؼ الناس، فيذا النكع لمحاكـ أف يتدخؿ فيو باجتياده 

استشارة الفقياء كالمجتيديف مف الشرعييف كأىؿ  مباشرة إف كاف أىبلن لبلجتياد، أك عف طريؽ
تحقيؽ المصالح العامة االختصاص، فيستطيع أف يختار منيا ما يناسب حاؿ الناس، كما يتفؽ مع 

 .(1)في المجتمع

فممحاكـ في ىذه األحكاـ أف يأمر بالمباح فيصير كاجبان أك ينيى عف المباح فيصير حرامان، 
ككذلؾ ينقؿ المكركه إلى الحراـ، كليس ىذا تغييران في أحكاـ اهلل، بؿ  جب،اأك ينقؿ المندكب إلى الك 

 . (2)ىك اجتياد في اختيار الكسيمة المناسبة لتحقيؽ الغايات 

كليس النشاط االقتصادم ببعيد عف اجتيادات الحاكـ، بؿ عمى العكس فإف النشاطات 
االقتصادية تدخؿ فييا الشارع بنصكص قميمة مقارنة بغيرىا مف أبكاب الفقو كالعبادات، كأتى فييا 
بأمكر عامة ضابطة ليا، كترؾ التفاصيؿ لممجتيديف يستنبطكنيا عمى حسب أحكاؿ الناس، 

، كعميو فإف لمحاكـ أف يتدخؿ في النشاطات االقتصادية المختمفة التي يقكـ بيا كتغيرات الزماف
 ىذا تأصيؿ عاـ لمبدأ تدخؿ الدكلة في األحكاـ.ك الناس، كفؽ مبدأ رعاية المصمحة كرفع الضرر، 

نا إذا استعرضنا بعض نصكص الشرع، كجدنا أف ىذا التدخؿ في أمكر االقتصاد كغيره  كا 
أفعاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كأفعاؿ الصحابة مف بعده، فمف ىذه يستند إلى جممة مف 

 الكقائع: 

، لَديَ «َٔيََ سَعٌُيُ خهللِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ ػَْٓ ؤَوًِْ ٌُمٌَُِ خٌضَّمَدَّد زَؼْذَ ؼٍََدغٍ»ػَْٓ ػَسْذِ خهللِ زِْٓ ًَخلِذٍ، لَديَ:  .1

وَشْضُ رٌَِهَ ٌِؼَّْشَشَ، فَمَدٌَطْ: صَذَقَ، عَِّؼْطُ ػَدجِشَصَ، ظَمٌُيُ: دَفَّ ؤَىًُْ ؤَزَْْدضٍ ِِْٓ ؤَىًِْ ػَسْذُ خهللِ زُْٓ ؤَزِِ زَىْشٍ: فَزَ

َ: خٌْسَددَِّصِ لَضْشَشَ خٌْإَضْمََ صَََِٓ سَعٌُيِ خهللِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ، فَمَديَ سَعٌُيُ خهللِ صٍَََّ خهللُ ػٍََ خِشًُخ خدَّ»ْْوِ ًَعٍََُّ

، فٍَََّّد وَدَْ زَؼْذَ رٌَِهَ، لَدٌٌُخ: َّد سَعٌُيَ خهللِ، بَِّْ خٌنَّدطَ َّعَّخِزًَُْ خٌْإَعْمَِْصَ ِِْٓ ضَمَدَّدىُُْ، «ؼٍََدؼًد، ؼَُُّ ظَصَذَّلٌُخ زَِّد زَمَِِ

                                                           

 .(216ص)الغياثي  الجكيني،( 1)
 .(69ص)كاإلماـ  القاضي كتصرفات األحكاـ عف الفتاكل تمييز في اإلحكاـالقرافي، ( 2)
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لَدٌٌُخ: َٔيَْْطَ ؤَْْ ظُاْوًََ ٌُمٌَُُ خٌضَّمَدَّد « ًََِد رَخنَ؟: »ًََّفٌٍَُُّْْ ِِنْيَد خٌٌَْدَنَ، فَمَديَ سَعٌُيُ خهللِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ

 .(1) «بََِّّٔد َٔيَْْعُىُُْ ِِْٓ ؤَـًِْ خٌذَّخفَّصِ خٌَّعِِ دَفَّطْ، فَىٌٍُُخ ًَخدَّخِشًُخ ًَظَصَذَّلٌُخ»زَؼْذَ ؼٍََدغٍ، فَمَديَ: 

ادخار الناس لمحكـ  قد تدخؿ في أمكر كسمـ عميو اهلل صمى أف النبي كجو الداللة:
الخاصة  المصمحتيف إلى األضاحي، كىك مف النشاطات االقتصادية، كىذا التدخؿ كاف بعد النظر

 األرجح المصمحة مف فييا لما األخيرة فقدـكىي المتعمقة باألفراد، كالعامة التي تشمؿ الجماعة، 
الذم ألجمو نياىـ عف االدخار  كعندما زاؿ السبب بينيـ، فيما كالتبلحـ مف التكافؿ المسمـ لممجتمع

 أذف ليـ فيو مرة أخرل.

 فما ىذه إال صكرة كمثاؿ يقاس عميو عمى تدخؿ كلي األمر في األمكر االقتصادية لمصمحة الناس.

ًُِ ؤَىٍُْوُ، لَديَ: ػَْٓ عَُّشَشَ زِْٓ ـُنْذُذٍ، ؤََّٔوُ وَدَٔطْ ٌَوُ ػَضُذٌ ِِْٓ َٔخًٍْ فِِ لَدجِطِ سَـًٍُ َِِٓ خٌْإَْٔصَدسِ، لَديَ: ًََِ .2 غَ خٌشَـّ

ٍَرَ بٌَِْْوِ ؤَْْ ُّنَدلٍَِوُ فَإَزََ، فَإَظََ فَىَدَْ عَُّشَشُ َّذْخًُُ بٌََِ َٔخٍِْوِ فََْعَإَرٍَّ زِوِ ًََّشُكُّ ػٍََْْوِ، فَطٍََرَ بٌَِْْوِ ؤَْْ َّسِْؼَوُ فَإَزََ، فَطَ

َ، فَزَوَشَ  َ، ؤَْْ َّسِْؼَوُ فَإَزََ فَطٍََرَ بٌَِْْوِ ؤَْْ خٌنَّسَِِّ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ رٌَِهَ ٌَوُ فَطٍََرَ بٌَِْْوِ خٌنَّسُِِّ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ

ٌيُ خٌٍَّوِ صٍَََّ فَمَديَ سَعُ« ؤَْٔطَ ُِضَدسٌّ»ؤَِْشًخ سَغَّسَوُ فِْوِ فَإَزََ، فَمَديَ: « فَيِسْوُ ٌَوُ ًٌََهَ وَزَخ ًَوَزَخ»ُّنَدلٍَِوُ فَإَزََ، لَديَ: 

 . (2) «خرْىَرْ فَدلٍَْغْ َٔخٍَْوُ»خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ ٌٍِْإَْٔصَدسُِِّ: 

النبي صمى اهلل عميو كسمـ األنصارم بقمع نخؿ صاحبو ألنو يتضرر بو، فيقاس أمر : كجو الداللة
 يرفع بو الضرر عف الناس.لعميو تدخؿ كلي األمر في أم نشاط 

كمف فعؿ الصحابة ما فعمو عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو مف تكسعة المسجد الحراـ،  .3
كاشترل البيكت القريبة منو، كمف لـ يرضى ىدـ بيتو كأعطاه ثمنو، كمف رفض أخذ الثمف 

 . (3)جعمو في الكعبة حتى أخذ ثمنو فيما بعد. 

                                                           

: رقـ 3/1561ما كاف مف النيي عف أكؿ لحـك األضاحي بعد ثبلث أياـ،  /األضاحي ( ]مسمـ: صحيح مسمـ،1)
 .[1971 الحديث 

 الشككاني،، كضعؼ إسناده [3636: رقـ الحديث 3/315مف القضاء، /األقضية ]أبك داكد: سنف أبي داكد، (2)
 (.2/103جسبؿ السبلـ) انظر، الصنعاني، ،(، لكنو حسف بمجمكع الطرؽ5/383نيؿ األكطار)

 (.4/68جتاريخ الرسؿ كالممكؾ) الطبرم،( 3)
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الذيف  ،لمصحمة المسمميفجاء تقديمان رضي اهلل عنو : ىذا الفعؿ مف عمر كجو الداللة
 أصبح يضيؽ عمييـ الحـر عمى مصمحة أصحاب البيكت، الذيف أخذكا حقيـ كامبلن.

فيذه أمثمة تؤكد المبدأ الراسخ الذم ذكرناه تأصيبلن، كتؤكد المسؤكلية الكبيرة المناطة بكلي 
محة كيحمي األمر أك الدكلة في النشاطات االقتصادية المختمفة كالتدخؿ فييا بما يحقؽ المص

 المجتمع.

كسيمر معنا المزيد مف ىذه األدلة خبلؿ استعراض صكر تدخؿ الدكلة في النشاط 
 االقتصادم.

 المطمب الثاني: صور تدخل الدولة في االقتصاد

عاياىا مف كؿ سكء، كىي المسؤكلة في المقاـ إف الدكلة في اإلسبلـ ىي الحمى الحامي لر 
وٍُُّىُُْ سَخعٍ ًََِغْحٌُيٌ ػَْٓ سَػَِّْعِوِ، »عف أمف معايشيـ كحفظ حقكقيـ، فقد قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ:  األكؿ

،  (2)، كمف كاجبات اإلماـ أف يشارؼ أحكاؿ الناس كمعايشيـ  (1) «فَدإلَِِدَُ سَخعٍ ًَىٌَُ َِغْحٌُيٌ ػَْٓ سَػَِّْعِوِ
كحاجيات أساسية، ، ككذلؾ أف يبقى متيقظان لكؿ مدخؿ فيقيـ دعائـ ما يمزميـ مف خدمات كمرافؽ 

يمكف أف يدخؿ عمييـ الضرر منو، كىذا يقتضي منو أف يتدخؿ في أم أمر يؤدم إلى اإلضرار 
بالناس أك إلى تقكيض دعائـ المجتمع، كتدخؿ الدكلة في أمكر االقتصاد ال يشذ عف ىذا، فإف 

ركف كيفما يشاؤكف، ما لـ يدخمكا دائرة المحظكر، مف الدكلة تترؾ الناس يتعايشكف كيتاجركف كيستثم
، أك االتجار في المحرمات، أك غير ذلؾ، فتدخؿ الدكلة ينطمؽ مف مبدأ بأفراد المجتمعضرار اإل

 تنفيذ أحكاـ الشرع كرعاية شؤكف الناس.
 ويأخذ ىذا التدخل صورًا متعددًة، فمن ذلك: 

 استثمارات معينة:إلزام الدولة الناس القيام بأعمال أو  .1

إف اإلنساف حره في اختيار العمؿ المناسب الذم يريد أف يستثمر فيو ما داـ ىذا العمؿ 
ف إلزاـ الناس القياـ بأعماؿ معينة دكف  ، كتدخؿ تيـىك سمب لحري غيرىامشركعان ال ضرر فيو، كا 

                                                           

: رقـ الحديث 3/120العبد راع في ماؿ سيده، /في االستقراض كأداء الديكف ]البخارم: صحيح البخارم، (1)
2409]. 

 .(40ص)األحكاـ السمطانية  الماكردم،( 2)
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ت دكف في شؤكنيـ بغير مبرر شرعي، ىذا ىك األصؿ، إال أف ىذا فيما يتعمؽ بالكماليا
ال بد منيا في قياـ مصالح الديف كالدنيا،  الضركريات، كالضركريات كما عرفيا الشاطبي ىي: ]ما

بحيث إذا فقدت لـ تجر مصالح الدنيا عمى استقامة، بؿ عمى فساد كتيارج كفكت حياة، كفي 
اس إلى ، فإذا تعمؽ األمر بالضركريات بأف احتاجت الدكلة كالن(1)[ األخرل فكت النجاة كالنعيـ

الدكلة أكلئؾ بالقياـ بو، رئيس عمؿ معيف ضركرم، ككاف ىناؾ مف يحسف عممو ألـز كلي األمر أك 
ف لـ   ، كمف األمثمة عمى ىذا:يرغبكا فيوكا 

، ككجد مف يحسف لمقتاؿ الدكلة السبلح المناسب في حكزةإذا كاف ىناؾ حالة حرب، كليس  . أ
حتى لك لـ يرغبكا في ذلؾ، سكاء  السبلح،بإعداد ، كجب عمى الدكلة أف تمـز ىؤالء وصنع

ألنيـ بامتناعيـ عف ىذا أك شركة مف شركات تصنيع األسمحة؛  كانكا أفرادان أك جماعةن،
ذا عيف لمجتمع، باالفساد كالعنت  يقعالضركرم ك  يفكت لمقياـ بفرض مف  أشخاصان اإلماـ كا 

فركض الكفايات تعيف في حقيـ، فإف لئلماـ أف يمـز الناس باالستنفار لمدفاع عف حياض 
َ ٌَََّْ فَعْكِ َِىَّصَ: فاألمة،  الَ ىِفْشَشَ ًٌََىِْٓ »ؼَِٓ خزِْٓ ػَسَّدطٍ سَضَِِ خٌٍَّوُ ػَنْيَُّد، لَديَ: لَديَ خٌنَّسُِِّ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ

كاألمر بصناعة السبلح بؿ ىك ، (3)، كيقاس عميو غيره (2) «دٌ ًََِّْٔصٌ، ًَبِرَخ خعْعُنْفِشْظُُْ فَدْٔفِشًُخـِيَد
 لتعيف الدفاع بو.أكلى 

إذا احتاج الناس إلى صناعة معينة مثؿ النسيج أك البناء أك التجارة في مجاؿ معيف مما  . ب
ي األمر إلزاـ البعض ممف يحسف يشيد قكاـ معايش الناس، كلـ يتجو أحد لذلؾ، فإف لكل

ذلؾ بالقياـ بو بما يحقؽ الحد الكافي لمناس، مثؿ أف يككف الناس محتاجيف إلى بناء 
مشافي كجسكر ككانت ىناؾ شركات مخصكصة تحسف القياـ بو، فإف كلي األمر يجبرىـ 
 ؿعمى فعؿ ىذا مقابؿ العكض المكافئ ليـ، كفي ىذا المعنى يقكؿ ابف تيمية: ] األعما

 ال عميو، عيف فرض صارت اإلنساف غير بيا يقـ لـ متى الكفاية عمى فرض ىي التي
 أك نساجتيـ أك قكـ فبلحة إلى محتاجيف الناس كاف فإذا عنيا، عاجزنا غيره كاف إف سيما

                                                           

 (.2/18جالمكافقات) الشاطبي،( 1)
 .[3077: رقـ الحديث 4/75ال ىجرة بعد الفتح، /الجياد كالسير ( ]البخارم: صحيح البخارم،2)
 (.6/123جاإلعبلـ بفكائد عمدة األحكاـ) ابف الممقف،( 3)
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، (1)المثؿ[  بعكض عنو امتنعكا إذا عميو األمر كلي يجبرىـ كاجبنا العمؿ ىذا صار بنائيـ
تنعكا، البلحؽ بيؤالء ال يقارف بالضرر البلحؽ بمجمكع الناس إف ىـ امكذلؾ أف الضرر 

لحؽ الناس، فيـ ال يعممكف مجانان بؿ يعطييـ اإلماـ أجرة المثؿ،  كليس في ىذا اإللزاـ أكؿه 
 ابف تيمية رحمو اهلل.       ما قالوكما مر معنا في

، تنظر ما يحتاج إليو كمف ىنا نمحظ أف الدكلة ىي عيف ساىرة تحرس المجتمع كتراقبو
صميـ فتعمؿ عمى تكفيره، كترل ما يمكف إف يسبب الضرر لمناس فتعمؿ عمى إزالتو، كىذا مف 

 . القائمكف عمى الدكلة بيا السياسة الشرعية التي كمؼ

 تدخل ولي األمر لمنع بعض األفراد من ممارسة بعض األعمال واألنشطة االقتصادية: .2

اإلسبلـ يعطي الناس الحرية في التصرفات الخاصة بيـ، كيعطييـ كما ذكرنا سابقان بأف 
الحرية فيما يختاركف مف أعماؿ كتجارات، ككما تبيف معنا أف الدكلة في اإلسبلـ ليا أف تمـز بعض 
الناس ببعض األعماؿ إذا كانت مف ضركريات المجتمع، فإف الدكلة أيضان تتدخؿ أحيانان لمنع 

كأف يككف في ىذه األعماؿ  ستثمارات، كذلؾ العتبارات شرعية،الناس مف بعض األعماؿ كاال
 عماؿ غير مشركعة. ىذه األبالمجتمع أك بأحد مف الناس، أك كانت  إضراره 

ا إلى جمعيفإذا أدل طمع بعض التجار كالمستثمريف كسعييـ الدؤكب في جمب األمكاؿ ك 
ة ىذا التاجر كالمستثمر في زيادة اإلضرار بمصالح الناس العامة، فإف ىذا يؤدم إلى تقديـ مصمح

، كىذا يقتضي مف كلي األمر التدخؿ لحماية الصالح العاـ، ألف الجماعةمالو، عمى مصمحة 
، كىي (2)[ ضرر العاـاليتحمؿ الضرر الخاص؛ ألجؿ دفع المصمحة العامة تقدـ، يقكؿ ابف نجيـ: ]

عدة أمثمة تؤكده،  الفقو اإلسبلمي في رذا األممف القكاعد الشرعية المقررة التي ال نزاع فييا، كلي
 فمف ذلؾ:

 منع االحتكار: . أ

إف مصمحة التاجر الشخصية تدفعو أحيانان الحتكار بعض السمع الضركرية التي يحتاجيا 

                                                           

 .(26ص)الحسبة  تيمية،( ابف 1)
 .(74ص)األشباه كالنظائر  ابف نجيـ،( 2)
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ف مصمحة الناس تقتضي أف تكفر ليـ (1)ا كيزيد ثمنيا، كىذا ىك االحتكار عرىالناس، ليرتفع س ، كا 
ؼَْٓ ػَُّشَ فعارؼ عميو، كاالحتكار قد حرمو اإلسبلـ كشدد في تحريمو، ىذه السمع بسعرىا المعتاد المت

 :َ : لدي ػَُّش، كعف (2) «خٌْفَدٌِرُ َِشْصًُقٌ، ًَخٌُّْمْعَىِشُ ٍَِْؼٌٌُْ»زِْٓ خٌْخَطَّدذِ، لَديَ: لَديَ سَعٌُيُ خٌٍَّوِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ

 «َِِٓ خلْعَىَشَ ػٍَََ خٌُّْغٍِّْنِيَ طَؼَدَِيُُْ، ضَشَزَوُ خٌٍَّوُ زِدٌْةِفْالطِ، ؤًَْ زِفُزَخٍَ»ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ َّمٌُيُ: عَِّؼْطُ سَعٌُيَ خٌٍَّوِ صٍَََّ خهللُ 
، كاالحتكار يككف في شيء نافع (4) «َِِٓ خلْعَىَشَ فَيٌَُ خَدطِثٌ»لَديَ سَعٌُيُ خهللِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ: ً، (3)

ف ىذا يجعؿ الدكلة تتدخؿ لرفع ىذا الضرر، فتأمر  ،يحتاجكنولمناس ك  كليس في كؿ شيء، كا 
الدكلة ىؤالء التجار المحتكريف ببيع ما عندىـ مف السمع بالسعر المعركؼ، فإف لـ يستجيبكا 
أجبرتيـ الدكلة عمى ىذا، كليس ىذا فحسب بؿ تعاقب الدكلة المحتكريف بعقكبة تعزيرية مناسبة، 

مف التجار حتى ال يقدمكا عمى مثؿ ىذا الفعؿ مرة أخرل فيضيقكا عمى الناس، كقد  ـىزجران لغير 
الَ لُىْشَشَ فِِ عٌُلِنَد. الَ َّؼِّْذُ سِـَديٌ، زِإَّْذِّيُِْ فُضٌُيٌ ِِْٓ ؤَرْىَدذٍ، بٌََِ سِصْقٍ ِِْٓ سِصْقِ خهللِ "ؤََّْ ػَُّشَ زَْٓ خٌْخَطَّدذِ، لَديَ: ركم 

. فَزٌِهَ ضَْْفُ ػَُّشَ. زِغَدلَعِنَد. فََْمْعَىِشًَُٔوُ ػٍََْْنَد. ًٌََىِْٓ ؤََُّّّد ـَدٌِرٍ ـٍََرَ ػٍَََ ػٌَُّدِ وَسِذِهِ فِِ خٌشِّعَدءِ، ًَخٌصَّْْفَِٔضَيَ 

أف يأمره  كيجبكيبيف ىذا اإلماـ الحصكفي فيقكؿ: ]، (5)"فٍََْْسِغْ وَْْفَ شَدءَ خهللُ. ًٌَُّْْْغِهْ وَْْفَ شَدءَ خهللُ
عزره بما يراه  القاضيببيع ما فضؿ عف قكتو كقكت أىمو، فإف لـ يبع، بؿ خالؼ أمر  القاضي

 .(6)[ عميو طعامو كفاقان  القاضيرادعان لو، كباع 

 النيي عن بيع الحاضر لمباد:  . ب

هٍ لَديَ ؤََٔظُ زُْٓ َِدٌِ كرد النيي الصريح مف النبي صمى اهلل عميو كسمـ عف بيع الحاضر لمباد،

                                                           

 (.2/392جمغني المحتاج) الشربيني،( 1)
فتح  ابف حجر،، كضعفو [2153: رقـ الحديث 2/728الحكرة كالجمب، /التجارات ]ابف ماجو: سنف ابف ماجو، (2)

 (.4/348جالبارم)
 (.4/348جفتح البارم) ابف حجر،، كحسنو [135: رقـ الحديث 1/283أحمد،  ]ابف حنبؿ: مسند ( 3)
 .[1605: رقـ الحديث 3/1227تحريـ االحتكار في األقكات، /المساقاة ]مسمـ: صحيح مسمـ، (4)
 ، البييقي، السنفكىك مرسؿ ،[2398: رقـ الحديث 4/942الحكرة كالتربص، /البيكع ]مالؾ: مكطأ مالؾ، (5)

 (.6/50جالكبرل)
 .(662ص)الدر المختار  الحصكفي،( 6)
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 متاع كمعو بمد ما يأتي إلى البادية مف رجبل ، كصكرتو: أف(1) «ُٔيِْنَد ؤَْْ َّسِْغَ لَدضِشٌ ٌِسَددٍ»سَضَِِ خٌٍَّوُ ػَنْوُ: 
 لك فإنؾ بنفسؾ، متاعؾ تبع ال: البادية مف أتى لمف كيقكؿ البمد رجؿ مف أىؿ فيأتيو بيعو، يريد
 بثمف بالتدريج شيئان فشيئان، لؾ أبيعو حتى عندم كاتركو رخيصا، منؾ البمد أىؿ يشتريو بنفسؾ بعتو
؛ الرجؿ مف أىؿ ذلؾ يفعمو الذم كىذا الفعؿ ،(2)كثير   عمى كالرزؽ الربح يفكت ألنو البمد محـر

تككيؿ مف البادم ليذا الرجؿ  سمسرة مباحة، كىذه الصكرة إنما ىيالناس، فاألصؿ أف التدليؿ كال
مف أىؿ البمدة، في بيع سمعتو لو بالتدريج، كالتككيؿ ىذا ال شيء فيو، فيك تصرؼ في حر مالو، 

ضراران بيـ منع منو الشرع   ، (3)كلكف لما كاف ىذا الفعؿ يسبب تضييقان عمى الناس، كا 

خٌٍَّوُ ػَنْوُ: ؤََّْ سَعٌُيَ خٌٍَّوِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ، لَديَ: ؼَْٓ ؤَزِِ ىُشَّْشَشَ سَضَِِ فكمثمو النيي عف تمقي الركباف: 

 . (4) «الَ ظٍََمٌَُّخ خٌشُّوْسَدَْ »
الشرع في مثؿ ىذه المسألة مباد: ]ليقكؿ اإلماـ المازرم معقبان عمى أحاديث بيع الحاضر 

لمجماعة عمى الكاحد كال يقتضي عمى مصمحة الناس، كالمصمحة تقتضي أف ينظر انبنى كأخكاتيا 
أف ينظر لمكاحد عمى الكاحد، كلىمَّا كاف البادم إذا باع لنفسو انتفع سائر أىؿ السكؽ فاشتركا ما 

ا كانتفع سائر سكاف البمد نيًظر ألىؿ البمد عميو  .(5)[ يشتركنو رخيصن

حماية لممصمحة فإذا تقرر ىذا األصؿ فإف لمدكلة أف تتدخؿ لتمنع الناس مف بعض األعماؿ 
 العامة لممجتمع، كيتبيف ىذا بالصكر التالية:

  إذا كاف النشاط االقتصادم الذم يقكـ بو الشخص يضر بمقصد شرعي مف المقاصد الكمية
في المحرمات كفيما يضر أمكالو كيستثمر الشخص يتاجر  كأفمثؿ مقصد الديف، 

أك  العقيدةتي تنشر التشكيؾ في في بيع الخمكر كبيع الكتب ال مثؿ التجارةبمصمحة الديف، 
تنشر االنحبلؿ األخبلقي، فمصمحة الديف مقدمة عمى مصمحة الماؿ، كألجؿ ذلؾ منع 

                                                           

 .[2161رقـ الحديث : 3/72بالسمسرة، ال يشترم حاضر لباد /البيكع ،]البخارم: صحيح البخارم ( 1)
 (.3/430جالمفاتيح شرح المصابيح) المظيرم،( 2)
(، زكريا 9/309جالبياف كالتحصيؿ) ابف رشد،(، 2/500جالمباب في الجمع بيف السنة كالكتاب) المنبجي،( 3)

 (4/162جالمغني) ابف قدامة،(، 2/437جالغرر البيية) األنصارم،
 .[2150 : رقـ الحديث 3/71النيي لمبائع أال يحفؿ اإلبؿ،  /البيكع البخارم،( ]البخارم: صحيح 4)
 (.2/247جالمعمـ بفكائد مسمـ) المازرم،( 5)
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عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو بعض كبار المياجريف، مف الخركج مف المدينة كذلؾ 
ألنو يحتاجيـ في استشارتيـ في أمكر الديف كالدنيا، كىذا نظر دقيؽ جدان مف الصحابي 
نما استنبطو مف أدلة  الفقيو عمر بف الخطاب، لـ يعتمد فيو عمى دليؿ جزئي معيف، كا 
الشريعة الكمية العامة، التي تسعى إلى الحفاظ عمى المقاصد الكمية كفي مقدمتيا مقصد 

 . (1)حفظ الديف 

كعمى ىذا فإف الدكلة تتدخؿ كتمنع الناس مف مزاكلة األعماؿ المحرمة بكافة أشكاليا، مف 
التجار بالمحرمات أك اإلخبلؿ بشركط البيع، أك إقامة البنكؾ كالمؤسسات الربكية، كنحك ذلؾ، ا

لممجتمع مف االنزالؽ نحك الماؿ المحـر الذم يجمب الخسراف  تقديمان لمقصد حفظ الديف، كصيانةن 
 في الدنيا كاآلخرة.

 ء في إذا تسبب النشاط االقتصادم لمشخص بضرر كحيؼ عمى مصمحة الجماعة سكا
أعراضيـ أك حياتيـ بشكؿ عاـ، فإف مصمحة الجماعة  كأمكرىـ المالية أك في أنفسيـ أ

ضرر اليتحمؿ الضرر الخاص؛ ألجؿ دفع تقدـ كما بينا سابقان، كمر معنا قكؿ ابف نجيـ: ]
، فإذا حدث ىذا مف بعض الناس فإف كلي األمر أك الدكلة تقكـ بالتدخؿ حفظان (2)[ العاـ

لعاـ، ألف رعاية مصالح األمة كما ذكرنا مف أكجب كاجبات الحاكـ في ليذا الصالح ا
 ، كتندرج صكر كثيرة تحت ىذا البند، فمف ذلؾ:ةالشريعة اإلسبلمي

ما تقكـ بو بعض الدكؿ مف حظر استيراد بعض السمع الخارجية إذا أدل استيرادىا إلى  . أ
بالعممة الصعبة مما يتسبب  إضرار بالسكؽ المحمية كأف تيبط قيمة العممة المحمية مقارنة

في ككارث اقتصادية، أك كأف تكسد الصناعات المحمية مقابؿ ىذه الصناعات الخارجية، 
نافسيا مف السمع الخارجية، أك ا يفتسعى الدكلة إلى تقكية المنتج المحمي فتمنع استيراد م

التي  تريد الدكلة بيذا الحظر خفض نسب البطالة كنحك ذلؾ مف المصالح االقتصادية
 .(3)تمس المجتمع ككؿ 

منع الدكلة تجار السبلح مف التعامؿ مع دكلة معادية، لما في التجارة معيـ مف تقكية ليـ  . ب
ف كاف أصميا مباحان، لكف ىذا البيع لما ارتبط بما يعكد بالضرر  عمى المسمميف، كالتجارة كا 

                                                           

 .(112ص)الحؽ كمدل سمطاف الدكلة في تقييده  الدريني،( 1)
 .(74ص)األشباه كالنظائر  ابف نجيـ،( 2)
 .(260ص) كمدل سمطاف الدكلة في تقييدىا الحرية االقتصادية الديرشكم، (3)
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، كخكؿ لمدكلة حؽ التدخؿ في حماية  (1)العاـ عمى المجتمع، منع مف اإلسبلـ إجماعان 
، كيقاس عمى ىذا كؿ ما كاف في االتجار فيو تقكية لمدكلة المعادية (2)المصمحة العامة 
 عمى المسمميف.

لكف ىذا التدخؿ مف قبؿ الدكلة ال ينبغي أف يككف مبالغان فيو، مما يؤدم إلى التضييؽ عمى 
ـ ببل مبرر، بؿ الضركرة تقدر بقدرىا كما ىك االستثمارات كأعماؿ الناس، أك يقيد مف حرياتي

، كلذلؾ ينبغي لمدكلة أف تسير في تدخميا ىذا كفؽ قكانيف تسنيا  (3)معركؼ مف عمـ قكاعد الفقو 
 . (4)كلكائح تنظميا حتى يككف التدخؿ عادالن ال ظمـ فيو كال جكر 

ة، إذا أدل ىذا منع ادخار الناس لبعض السمع كالمنتجات الضركرية لممجتمع أك الحاجي . ت
االدخار إلى شح ىذه السمع كمف ثـ اإلضرار بالناس، فقد كرد عف النبي صمى اهلل عميو 

ثبلثة أياـ ثـ تزيد عف كسمـ أنو نيى عف ادخار لحـك األضاحي في سنة معينة لمدة 
وُ َٔيََ ػَْٓ ؤَوًِْ ٌُمٌَُِ خٌضَّمَدَّد زَؼْذَ ؼَْٓ ـَدزِشٍ، ػَِٓ خٌنَّسِِِّ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ، ؤََّٔفرخص ليـ بعد ذلؾ ، 

، كقد ذىب طائفة مف الفقياء إلى أف ىذا النيي  (5) «وٌٍُُخ، ًَظَضًََّدًُخ، ًَخدَّخِشًُخ»ؼٍََدغٍ، ؼَُُّ لَديَ زَؼْذُ: 
، كذىب آخركف إلى أف النيي كاف لعمة كىي حماية  (6)كاف في أكؿ اإلسبلـ ثـ نسخ 

ف يؤدم ىذا االدخار لمحكـ األضاحي إلى اإلضرار بيـ كالتضييؽ مصمحة المجتمع مف أ
عمييـ، فمنع منو النبي صمى اهلل عميو كسمـ، ثـ زالت ىذه العمة فرخص ليـ في األكؿ 

َٔيََ سَعٌُيُ »ػَْٓ ػَسْذِ خهللِ زِْٓ ًَخلِذٍ، لَديَ: ، كيؤكد ىذا المنحى كيقكيو ما كرد  (7)كالتزكد كاالدخار 

َ ػَْٓ ؤَوًِْ ٌُمٌَُِ خٌضَّمَدَّد زَؼْذَ ؼٍََدغٍ خهللِ صٍَََّ ، لَديَ ػَسْذُ خهللِ زُْٓ ؤَزِِ زَىْشٍ: فَزَوَشْضُ رٌَِهَ ٌِؼَّْشَشَ، «خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ

                                                           

 (.9/354جالمجمكع )النككم، ( 1)
 (.2/154جالمقدمات المميدات ) ابف رشد،( 2)
 .(154ص)األشباه كالنظائر  السيكطي،( 3)
 .(21ص )الحؽ كمدل سمطاف الدكلة في تقييده  الدريني،( 4)
: رقـ 3/1562كؿ لحـك األضاحي بعد ثبلث أياـ، ما كاف مف النيي عف أ/األضاحي ]مسمـ: صحيح مسمـ، (5)

 .[1972 الحديث 
 (.3/24جكشاؼ القناع) البيكتي،(، 8/93جكفاية النبيو) الرفعة،(، ابف 4/1623جالتبصرة) المخمي،( 6)
 (.10/28جفتح البارم) ابف حجر،(، 12/48جالجامع ألحكاـ القرآف) القرطبي،( 7)
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َ صَََِٓ سَعٌُيِ خهللِ صٍَََّ فَمَدٌَطْ: صَذَقَ، عَِّؼْطُ ػَدجِشَصَ، ظَمٌُيُ: دَفَّ ؤَىًُْ ؤَزَْْدضٍ ِِْٓ ؤَىًِْ خٌْسَددَِّصِ لَضْشَشَ خٌْإَضْمَ

 :َ ، فٍَََّّد وَدَْ زَؼْذَ «خدَّخِشًُخ ؼٍََدؼًد، ؼَُُّ ظَصَذَّلٌُخ زَِّد زَمَِِ»خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ، فَمَديَ سَعٌُيُ خهللِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ

إَعْمَِْصَ ِِْٓ ضَمَدَّدىُُْ، ًََّفٌٍَُُّْْ ِِنْيَد خٌٌَْدَنَ، فَمَديَ سَعٌُيُ خهللِ رٌَِهَ، لَدٌٌُخ: َّد سَعٌُيَ خهللِ، بَِّْ خٌنَّدطَ َّعَّخِزًَُْ خٌْ

بََِّّٔد َٔيَْْعُىُُْ ِِْٓ ؤَـًِْ »لَدٌٌُخ: َٔيَْْطَ ؤَْْ ظُاْوًََ ٌُمٌَُُ خٌضَّمَدَّد زَؼْذَ ؼٍََدغٍ، فَمَديَ: « ًََِد رَخنَ؟»صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ: 

، فيذا نص صريح مف أـ المؤمنيف عائشة رضي  (1) «خٌَّعِِ دَفَّطْ، فَىٌٍُُخ ًَخدَّخِشًُخ ًَظَصَذَّلٌُخ خٌذَّخفَّصِ
االدخار إنما كاف ألجؿ كىك يفيد بكضكح أف النيي عف اهلل عنيا عمى العمة في النيي، 

ميو الدافة أم ىؤالء الضعفاء مف األعراب الذيف قدمكا المدينة، فأراد النبي صمى اهلل ع
، كبيف الفقياء أف التقيد الكراد في الحديث بثبلثة أياـ إنما (2)كسمـ أف يرفؽ بيـ كيساعدىـ 

. (3)ىك تقديرم يناسب تمؾ الحاؿ ، فالمدة تقدر في كؿ مكاف كزماف بما يناسب الحاجة 
متى كجدت ىذه العمة كجد الحكـ، ألف الحكـ يدكر مع عمتو فكىذا يؤكد أف الحكـ معمؿ، 

 كجكدان كعدمان. 

كبناءن عمى ىذه العمة فممدكلة أف تمنع تصدير بعض السمع التي تحتاجيا البمد، إذا كاف 
تصديرىا يؤدم إلى اإلضرار بالصالح العاـ، مع أف األصؿ أف ىذا التاجر حر التصرؼ أيف يبيع 

كف لما تعمؽ األمر بمصمحة المجتمع صارت الدكلة مجبرة عمى التدخؿ سمعتو كيقيـ تجارتو، ل
كىالى يخرج الطَّعىاـ ضر بيا. يقكؿ ابف جزم: ]تلحماية المصمحة العامة مقابؿ المصمحة الخاصة أف 

، كىذا مثاؿ آخر يبيف دكر الدكلة في التدخؿ في المنع (4)[ مف بمد ًإلىى غىيره ًإذا أضٌر ًبأىٍىؿ اٍلبىمىد
 بعض األعماؿ لحماية الصالح العاـ. مف

عاـ، فإف الحفاظ عمى البيئة مف منع الدكلة األعماؿ التي تسبب ضرران لمبيئة كالمناخ ال . ث
لتمكث غدت مف أىـ تحديات العصر الحديث، كميمة الحفاظ عمى البيئة ميمة مشتركة ا

                                                           

: رقـ 3/1561كاف مف النيي عف أكؿ لحـك األضاحي بعد ثبلث أياـ،  ما /األضاحي ]مسمـ: صحيح مسمـ، (1)
 .[1971 الحديث 

 (.3/48جشرح مسند الشافعي) الرافعي،( 2)
 (.10/28جفتح البارم) ابف حجر،( 3)
 .(169ص)القكانيف الفقيية  جزم،( ابف 4)
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نما تتد خؿ الدكلة في ىذا بيف جميع الناس، إال أنيا مسؤكلية الدكؿ في المقاـ األكؿ، كا 
بإصدار القكانيف البيئية التي تكفؿ عدـ تمكيث البيئة عف طريؽ المصانع كالشركات 
كنحكىا، كمف ثـ منع أم عمؿ يخالؼ ىذه القكانيف، كمحاسبة المخالفيف قانكنيان، كقد حث 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ]الشرع عمى الحفاظ عمى البيئة فقاؿ تعالى: 

ف تمكيث البيئة التي يحيا فييا الناس بما يعكد عمييـ ، {60}البقزة: [ڳ ڱ    كا 
ِٓ خزِْٓ ػَسَّدطٍ، لَديَ: لَديَ سَعٌُيُ خٌٍَّوِ ػبالضرر الكبير ليك مف أعظـ أنكاع اإلفساد في األرض، ك

 :َ ذا كاف إماطة األذل عف الطريؽ مف اإل (1) « ٌَد ضَشَسَ ًٌََد ضِشَخسَ»صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ يماف ، كا 

َ: كما جاء  َْ  -خٌْةمِيَدُْ زِضْغٌ ًَعَسْؼٌَُْ »ػَْٓ ؤَزِِ ىُشَّْشَشَ، لَديَ: لَديَ سَعٌُيُ خهللِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ ؤًَْ زِضْغٌ ًَعِعٌُّ

، فكيؼ (2) «ّكِ، ًَخٌْمََْدءُ شُؼْسَصٌ َِِٓ خٌْةمِيَدِْشُؼْسَصً، فَإَفْضٍَُيَد لٌَْيُ ٌَد بٌَِوَ بٌَِّد خهللُ، ًَؤَدَْٔدىَد بَِِدطَصُ خٌْإَرٍَ ػَِٓ خٌطَّشِ -
بالذم يحافظ عمى البيئة ككؿ كينتفع بيذه المحافظة الناس كميـ، فالبيئة عندما تككف نظيفة 

بَِّْ »، فقد قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ:  (3)جميمة فيي عبلمة لحسف تطبيؽ المسمميف لدينيـ 

، كبناءن عمى ىذا، فإذا كقع مف مصنع مف المصانع أك مف (4) « خهللَ ـًٌَِّْ ُّمِرُّ خٌْفََّديَ
المزارعيف أك غيرىـ ما يمكث البيئة كيضر بيا، تدخمت الدكلة لرفع ذلؾ، ألف الضرر يزاؿ، 

مما يدعـ االقتصاد كىك مف مسؤكلية الدكلة، فميست الزيادة في الصناعات كالتربح منيا 
بمقدمة عمى صحة الناس كحياتيـ، كاألمر في كثير مف جكانبو تقديرم لذلؾ قمنا إنو  كيقكيو

 ىي التي تقرر بناء عمى دراسات المختصيف. ك مف مسؤكلية الدكلة 
: إف المقصكد بالتسعير ىك تدخؿ الدكلة في إلزاـ التجار البيع بسعر معيف ال التسعير . ج

ف ىذه المسألة مما كثر حدي(5)يتجاكزكه  ث الفقياء القدامى كالمعاصريف عنيا، ككقع ، كا 
 فييا الخبلؼ كال يزاؿ، كسنتناكؿ المسألة بشكؿ مختصر ليتضح لنا تدخؿ الدكلة فييا.

                                                           

 .(79ص)كرة المحتاج تذ ابف الممقف،، كصححو [2865 : رقـ الحديث 5/55أحمد،  ]ابف حنبؿ: مسند (1)
 .[35: رقـ الحديث 1/63شعب اإليماف، /اإليماف ]مسمـ: صحيح مسمـ، (2)
 .(28ص)رعاية البيئة في شريعة اإلسبلـ  القرضاكم،( 3)
 .[91: رقـ الحديث 1/93تحريـ الكبر كبيانو، /اإليماف ( ]مسمـ: صحيح مسمـ،4)
 (. 1/365جبحكث فقيية في قضايا اقتصادية معاصرة) ،أبك رخية (5)
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: اتفؽ الفقياء مف المذاىب األربعة عمى أف التسعير في األحكاؿ العادية تحرير محل النزاع
، غير أنيـ اختمفكا في حكـ (1)ث يالتي ال يككف فييا غبلء مفتعؿ ال يجكز لمخالفتو لنص الحد

التسعير عند غبلء األسعار المفتعؿ، ىؿ ىك مخالؼ ألمر النبي صمى اهلل عميو كسمـ، أك أف 
 األحكاؿ العادية، اختمفكا عمى قكليف:  إلىالنيي منصرؼ 

 .(2): ذىب الجميكر مف الشافعية كالحنابمة كقكؿ عند المالكية إلى منع التسعير مطمقان القول األول

: ذىب الحنفية كالمالكية في القكؿ اآلخر كابف تيمية إلى جكاز التسعير عند الغبلء القول الثاني
 .(3)المفتعؿ

 أدلة القول األول:

 :بالكتاب كالسنة كفعؿ الصحابة كالمعقكؿاستدؿ المانعكف مف التسعير 

 :الكتاب من: أوالً 

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ] :تعالى اهلل قكؿ

 {92}النساء: [   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

أف كؿ أخذ لماؿ الغير بغير رضا منو فيك أكؿ لمماؿ بالباطؿ،  تفيد أف اآلية :الداللة كجو 
ف التسعير أخذ لماؿ الغير بغير رضا فيبككف منييان عنو   .(4)كا 

 :السنة من: ثانياً 

 بَِّْ »غٍََد خٌغِّؼْشُ فَغَؼِّشْ ٌَنَد، فَمَديَ سَعٌُيُ خٌٍَّوِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ: ػَْٓ ؤََٔظٍ، لَديَ: خٌنَّدطُ َّد سَعٌُيَ خٌٍَّوِ،  كرد ما

ًٌََد  ُّطَدٌِسُنِِ زَِّظٍََّْصٍ فِِ دٍََخٌٍَّوَ ىٌَُ خٌُّْغَؼِّشُ خٌْمَدزِضُ خٌْسَدعِطُ خٌشَّخصِقُ، ًَبِِِّٔ ٌَإَسْـٌُ ؤَْْ ؤٌَْمََ خٌٍَّوَ ًٌََْْظَ ؤَلَذٌ ِِنْىُُْ 

                                                           

 (.5/408جالحاكم) الماكردم،( 1)
 (.4/164جالمغني) ابف قدامة،(، 2/38جأسنى المطالب) األنصارم،(، زكريا 9/4341جالتبصرة) المخمي،( 2)
 .(22ص)الحسبة  تيمية،(، ابف 2/1012جشرح التمقيف) المازرم،(، 8/230جالبحر الرائؽ) ابف نجيـ،( 3)
 (.5/260جنيؿ األكطار) الشككاني،( 4)
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 .(1)«َِديٍ

ف التسعير مع غبلء األسعار، كعمؿ ىذا مأف النبي صمى اهلل عميو سمـ امتنع كجو الداللة: 
، فدؿ عمى  االمتناع بخكفو مف تعمؽ مظممة أحد مف الناس بو، كالمظممة ال تأتي إال مف فعؿ محـر

 .(2)حرمة التسعير 

 ٍََّ(3) َُ لَديَ: " ٌَد َّمًُِّ َِديُ خِْشِتٍ ُِغٍٍُِْ بٌَِّد زِطِْرِ َٔفْظٍ ِِنْوُ "ؤََّْ سَعٌُيَ خهللِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَع . 

إف فرض سعر عمى التجار ىك مف باب أكؿ أمكاؿ الناس بغير رضا منيـ كىك  كجو الداللة:
 .(4)باطؿ

 :فعل الصحابة من: ثالثاً 

، ًَزََْْٓ َّذَّْوِ غَشَخسَظَدِْ فِْيَِّد ػَِٓ خٌْمَدعُِِ زِْٓ ُِمََّّذٍ، ػَْٓ ػَُّشَ سَضَِِ ِد ـدء  خهللُ ػَنْوُ ؤََّٔوُ َِشَّ زِمَدطِرٍ زِغٌُقِ خٌُّْصٍَََّ

َٓ خٌطَّدجِفِ  لُذِّؼْطُ زِؼرِيٍ ُِمْسٍَِصٍ ِِصَزِْرٌ، فَغَإٌََوُ ػَْٓ عِؼْشِىَِّد، فَغَؼَّشَ ٌَوُ ُِذَِّّْٓ ٌِىًُِّ دِسْىٍَُ، فَمَديَ ٌَوُ ػَُّشُ سَضَِِ خهللُ ػَنْوُ: لَذْ

سَْْطَ فَعَسِْؼَوُ وَْْفَ شِحْطَ، فٍَََّّد سَـَغَ ظَمًُِّْ صَزِْسًد، ًَىُُْ َّؼْعَسِشًَُْ زِغِؼْشِنَ، فَةَِِّد ؤَْْ ظَشْفَغَ فِِ خٌغِّؼْشِ، ًَبَِِّد ؤَْْ ظُذْخًَِ صَزِْسَهَ خٌْ

، ًٌََد لَضَدءٍ، بََِّّٔد ىٌَُ شَِْءٌ ؤَسَدْضُ زِوِ ػَُّشُ لَدعَرَ َٔفْغَوُ، ؼَُُّ ؤَظََ لَدطِسًد فِِ دَخسِهِ فَمَديَ  ٌَوُ: بَِّْ خٌَّزُِ لٍُْطُ ٌَْْظَ زِؼَضَِْصٍ ِِنِِّ

 .(5) خٌْخَْْشَ ٌِإَىًِْ خٌْسٍََذِ، فَمَْْػُ شِحْطَ فَسِغْ، ًَوَْْفَ شِحْطَ فَسِغْ

لو أف أف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو كاف قد سعر عمى حاطب، ثـ بيف  :الداللة كجو

                                                           

التمخيص  ابف حجر،، كصححو [3451: رقـ الحديث 3/272في التسعير، /البيكع ]أبك داكد: سنف أبي داكد، (1)
 (.3/36جالحبير)

 (.2/262جتحفة األبرار شرح مصابيح السنة) البيضاكم،(، 4/164جالمغني) ابف قدامة،( 2)
، [11545 : رقـ الحديث 6/166مف غصب لكحان فأدخمو في سفينة، /الغصب الكبرل،]البييقي: السنف  (3)

 (.2/88جخبلصة البدر المنير) ابف الممقف،كصححو 
 (.5/260جنيؿ األكطار) الشككاني،(، 5/409جالحاكم) الماكردم،( 4)
[، قاؿ ابف عبد البر، 11146: رقـ الحديث 6/48التسعير، /البيكع ( ]البييقي: السنف الكبرل،5)

 .بأس بو ليس التمار صالح بف داكد[ فيو]ك مرفكعان، ركم(: 5/422االستذكار)ج



 

 
040 

 

بداء رأم كليس حكمان منو   . (1)تسعيره ىذا مجرد نصيحة كا 
 :المعقول من: رابعاً 

 عمييـ فيو حجر كالتسعير أمكاليـ، ال حجر ألحد عمييـ، في حرية التصرؼ ليـ الناس إف 
ضرار  . (2)البائع  مراعاة مف بأكلى المشترل مراعاة كليست بيـ، كا 

 الجالبيف ألنو يؤدم إلى منع مفاسد، التسعير في ليس صحيحان أف التسعير فيو فائدة، بؿ 
 أىؿ ككذلؾ يريدكف، ما بغير البيع عمى يجبركا ال حتى البمد، إلى بسمعيـ القدكـ عف

 فينشأ يرضييـ، الذم بالثمف ليبيعكىا كيخفكنيا السمع مف لدييـ ما بيع مف يمتنعكف السكؽ،
  (3)الناس  عمى أكبر ضرر ذلؾ عف

 :الثاني القول أدلة 

 استدل أصحاب ىذا القول بالسنة والقياس والمعقول:

 :السنة من: أوالً 

َ: " َِْٓ ؤَػْعَكَ شِمْ صًد ٌَوُ ِِْٓ ػَسْذٍ، ؤًَْ ػَِٓ خزِْٓ ػَُّشَ سَضَِِ خٌٍَّوُ ػَنْيَُّد، لَديَ: لَديَ سَعٌُيُ خٌٍَّوِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ

 . (4) ًَوَدَْ ٌَوُ َِد َّسٍُْغُ ؼََّنَوُ زِمَِّْصِ خٌؼَذْيِ فَيٌَُ ػَعِْكٌ، ًَبٌَِّد فَمَذْ ػَعَكَ ِِنْوُ َِد ػَعَكَ "شِشْوًد، ؤًَْ لَديَ: َٔصِْسًد، 

أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، جعؿ المعتؽ لجزئو مف العبد يتحمؿ ىذا  الداللة: كجو
 يكجب الشارع كاف النصيب مف العتؽ، كيعطي شريكو نصيبو اآلخر مف العبد بثمف المثؿ، فإذا

 حاجتو كانت بمف ذلؾ، فكيؼ إعتاؽ إلى الشريؾ لحاجة المثؿ بعكض مالكو مف الشيء إخراج
ذلؾ  كغير كالمباس الطعاـ إلى المضطر حاجة مثؿ النصيب، ذلؾ إعتاؽ إلى الحاجة مف أعظـ

(5).   
 فاستدلوا بو من وجيين: القياس:: ثانياً 

                                                           

 (.5/410جالحاكم) الماكردم،( 1)
 (.5/409ج)المرجع السابؽ( 2)
 (.5/354جالبياف) العمراني،( 3)
 . [2491: رقـ الحديث 3/139تقكيـ األشياء بيف الشركاء بقيمة عدؿ، /الشركة ]البخارم: صحيح البخارم، (4)
 .(36ص)الحسبة  تيمية،( ابف 5)
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 الكصكؿ مف الناس يمنع ألنو ؛: إلحاؽ التسعير باالحتكار في المنع منو كقياسو عميواألكؿ
 . (1)ذلؾ  عمى المحتكر أجبر كما المثؿ، بثمف البيع عمى فيجبر الغبلء، بسبب أقكاتيـ شراء إلى

 لكفاء مالو بيع عمى الغريـ مثؿ أف يجبر بحؽ التسعير عمى اإلكراه : قياسكالكجو الثاني
 .(2)دينو 

 ثالثًا: المعقول:

 الباب ىذا كالجشع، فيحكـ بسد عدـ التسعير قد يؤدم إلى الظمـ كاالستغبلؿ فكحاصمو أ
  . (3)الحاجة  عند محددة بأسعار الناس بتقييد

 

 :الترجيح

 :إف القكؿ بجكاز التسعير عند غبلء األسعار المفتعؿ ىك الراجح كذلؾ لما يمي

  ف كانت كاردة في غبلء األسعار يمكف حمميا إف ما اعتمد عميو المانعكف مف النصكص، كا 
عمى غبلء األسعار الطبيعي مف غير تدخؿ مف التجار، كىذا ىك الذم يفيـ مف سياؽ 

 األحاديث.
  الفريؽ الثاني عمى القياس عمى المحتكر كعمى اإلجبار بحؽ، ىك قياس إف اعتماد

 صحيح، لكضكح العمة كىي رفع الضرر عف الناس.
  ما ىك ىذا القكؿ يتكافؽ مع مبادئ الشريعة القاضية بأف الضرر يزاؿ، كالضرر الذم يزاؿ

 بو.المناطة  يةمسؤكلالإزالتو عمبلن ببيتدخؿ كلي األمر بلن، كعندئذو كاف مفتع
  إف حاجة الناس إلى التسعير اليكـ ازدادت لزيادة السمع كتطكر التجارة، كسيطرة التجار

 .إقراره ال يجكز كالظمـ الناس، عميو ظمـ عمى السكؽ، فمك لـ نقؿ بو لترتب

كعمى ضكء ىذا القكؿ يتبيف لنا أف كلي األمر أك الدكلة كالمراقب الذم يترؾ الناس يتصرفكف 
كيعممكف عمى حريتيـ، فإذا رأل مف أحدىـ ضرران كاقعان بجماعة الناس أك آحادىـ تدخؿ لمنع ذلؾ، 
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ية، فالتسعير ما ىك إال صكرة أخرل عمى مدل تدخؿ الدكلة في النشاط االقتصادم، كىي صكرة راق
إذ إف التسعير يشعر المكاطف بحماية الدكلة لو، كأنيا تعمؿ لصالحو، كفي المقابؿ ليس فيو 
إجحاؼه بالبائع كالتاجر، ألنو ما منعو مف الربح كلكف قيد ىذا الربح بالمتعارؼ عميو المتداكؿ، مما 

تتبع مبدأن كاحدان  اإنميؤكد مرة أخرل عمى أف الدكلة اإلسبلمية في تدخميا في األنشطة االقتصادية 
 العدؿ. تحقيؽىك رعاية المصمحة ك 

 
 الخالصة: 

إف ىذه المسائؿ إنما ىي نماذج لتصرفات شرعية مف قبؿ الدكلة تقكـ بيا بتقديـ المصمحة 
العامة عمى المصمحة الخاصة، إذا حصؿ بينيما تعارًض، كيقاس عمييا غيرىا مف المسائؿ 

فإذا ظيرت اليكـ الحاجة إلى  ،دكلة عندىا لمصمحة الناسالمستجدة التي تعرض لمناس، فتتدخؿ ال
إلزاـ ذكم الماؿ كالسعة، إذا ذلؾ شؽ طريؽ، أك تكسعتو إذا ضاؽ بالمارة، أك بناء جسر، كك

استدعى األمر ببناء معامؿ كمصانع كمنشآت إلنتاج ما يحتاجو أبناء المجتمع مف السمع 
ذلؾ، ألنو مثؿ تقديـ مصمحة الجماعة عمى بفراد كالمنتكجات، جاز لمدكلة أف تتدخؿ، فتمـز األ

ما سيصيب ب، فإنو يعد يسيران، مقارنة ضرره  مصمحة الفرد، كحتى لك لحؽ بالفرد مف جراء ذلؾ
، كعندىا يمكف جبر ضرر لك منع تدخؿ مف تقنيف ذلؾ لممصمحة العامة الجماعة مف ضرر أكبر

 ىذا الفرد بالتعكيض.

ا المبحث عمى أف األصؿ ىك عدـ تدخؿ الدكلة في أمكر يجدر بنا التنكيو في ختاـ ىذ
الناس االقتصادية كأعماليـ كاستثماراتيـ، كتدخؿ الدكلة إنما ىك استثناء، كمدار تدخؿ الدكلة كما 
تبيف معنا إنما ىك المصمحة العامة، كأف ىذا التدخؿ تدخؿ عادؿ ال جكر فيو كال تقييد عمى حريات 

قدر الذم يحفظ عمى المجتمع قكامو كيقيو مف األطماع البشرية أف تجكر الناس االقتصادية، إال بال
 عميو، كبناء عمى ىذا فإنو ال يجكز لمدكلة أف تتدخؿ إال في الحدكد التي بيناىا سابقان.

خير الشرائع، فبل تميؿ كؿ الميؿ نحك كىي كىذا يؤكد أف شريعة اإلسبلـ شريعة كسط 
ف كانت األصؿ كما تفعؿ  الرأسمالية، فيصبح المجتمع مجتمعان جشعان تحركو األمكاؿ كال الحريات كا 

ؾ الحريات مف شيء إال األمكاؿ، ككذلؾ ليست الشريعة مثؿ المذىب االشتراكي الذم يسمب تم
 الراقية كأحكامو الراسخة، كؿ شيء فيو بمقدار. قكانينوكسط متميز لو  الناس، بؿ الشريعة نظاـ
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 .الخاص المال حماية في ودورىا الدولة رعاية: الثالث المبحث
 مف العاـ فالمقصد في األمة، الشريعة مقاصد رعاية في إف كظيفة الدكلة اإلسبلمية تتمثؿ

 عنيـ، الضرر كدفع ليـ، النفع بجمب كاآلجؿ، العاجؿ في العباد مصالح تحقيؽ ىك التشريع
  المكجكد. غير كتحصيؿ المكجكد، بحفظ األمة، ألفراد األخركم كالدنيكم النفع كتحقيؽ

 باتساع تتسع الدكلة مسؤكلية أف ىذا عمى كيترتب عاـ، األساسية بشكؿ الدكلة كظيفة ىذه
كيترتب عمى طبيعة ىذه الكظيفة لمدكلة أف تككف كظيفة شاممة لكؿ  كبتطكر النظـ، المصالح

الدكلة االقتصادية سكاء مناحي الحياة التي تؤدم إلى تحقيؽ المصالح كدرء المفاسد، بما فييا أمكر 
 . (1) كانت عامة أك خاصة، فيي كظيفة عامة تندرج تحتيا تفصيبلت عدة

ف كاف تحت  مف ىنا جاءت مسؤكلية الدكلة في حماية الماؿ الخاص، فالماؿ الخاص كا 
سمطاف مالكو، كىك الكفيؿ بحفظو كرعايتو كتنميتو كزيادتو، إال أف الدكلة بما أناطو اهلل بيا مف 

لية تكفر رعاية عامة ألمكاؿ الناس، فتمنع االعتداء عمى أمكاؿ الغير، كتعاقب المعتدم، مسؤك 
ككذلؾ تسيؿ السبؿ لمناس لممارسة أعماليـ كنشاطاتيـ، بما يحقؽ ليـ الخير كالنفع، في إطار مف 

 االلتزاـ بأحكاـ الشريعة.

 كفؽ المطالب اآلتية.   كسيتناكؿ الباحث في ىذا المبحث دكر الدكلة في ىذا الحفظ ككيفيتو
 المطمب األول: دور الدولة في منع االعتدا  عمى المال الخاص

عمى حبو كحب اكتنازه، ىذه حقيقة البشرية جبمت النفس كقد إف الماؿ عزيز عمى صاحبو، 
، {90}الفجز: [   ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ]ثابتة عمى مر األزماف ال تتغير، يقكؿ اهلل تعالى:

ىذه الصفة البشرية، تأتي شرائعو تتناسب معيا مؤكدةن عمى دكر الماؿ في كاإلسبلـ كىك يؤكد عمى 
اف ذلؾ حياة األفراد كالجماعات، كلك لـ يكف إال كجكد ركف الزكاة عبلمة عمى ىذا االىتماـ لك

 .كافيان 

لكف ىذه النفس البشرية يتجاذبيا نازعا الخير كالشر، كميما كاف المجتمع مجتمعان مؤمنان 
، كربما يحجب حب الماؿ عيف صاحبو لكف نكازع الشر ال تزكؿ مف نفكس الناسشرع محككمان بال

عف رؤية الصكاب، فتكسكس لو نفسو باالعتداء عمى أمكاؿ الناس مف سرقة كنيب كنصب كاحتياؿ 
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كغير ذلؾ مف صكر االعتداء، كالشريعة اإلسبلمية لككنيا شريعة ربانية ما أغفمت ىذا الجانب، 
ة عمى حرمة أمكاؿ الناس، كأنيا مصكنة بصكف الشرع ليا، ال يجكز أبدان أخذ فأكدت مرات عديد

شيء منيا بغير طيب مف نفس صاحبيا، كتكعدت مف تسكؿ لو نفسو اإلقداـ عمى مثؿ ىذا 
 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ]بالعذاب األليـ في اآلخرة 

 ڌ ڌ ڍ   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

لـ ، و{20-92 }النساء: [   ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ
، بؿ ال يزجره إال حـز ألخركمتكتؼ الشريعة بيذا فحسب؛ ألف بعض الناس ال يرعكم بالكعيد ا

دلد ّضع خٌغٍطدْ »لدي:  ؤٔو ػؽّدْ سضِ خهلل ػنوالسمطاف كعقابو في الدنيا، كما كرد عف أمير المؤمنيف 

الشريعة الغراء أف مف يعتدم عمى أمكاؿ الناس مف أجؿ ذلؾ بينت  ،(1) «خٌندط ؤشذ ممد ّضػيُ خٌمشآْ
إضافة إلى عقابو في اآلخرة فإف لو عقكبة في الدنيا محددة أك مقدرة، بما يتناسب مع طبيعة ىذه 

  الجريمة.

في سبيؿ حفظ كبيرة كأناطت الشريعة اإلسبلمية بكلي األمر أك الدكلة اإلسبلمية مسؤكلية 
 فيرة عمى ذلؾ بما ليا مف سمطة كرعاية، كتتمثؿ ىذه المسؤكلية أمكاؿ الناس، إذ إنيا الجية القاد

 .السبؿ الكقائية التي يجب أف تتخذىا لمحد مف االعتداء عمى أمكاؿ الناس
 الدور الوقائي في الحماية من االعتدا 

يقصد بالكقاية مف الجريمة منع القياـ بالجريمة أك تقميؿ فرص حدكثيا كالحد منيا بشتى 
، كذلؾ بإشاعة العدؿ كاألمف كاالستقرار كتكفير فرص العيش الكريـ، ككؿ ما (2)الطرؽ المتاحة 

ع الجرائـ، فمن قد تمجئو إلى ارتكاباالضطرابات التي القمؽ ك يجعؿ نفس اإلنساف مطمئنة بعيدة عف 
االعتداء عمى الناس كما أنو يككف بإيقاع العقكبة عمى المعتدم، مف حيث ككف العقكبات زكاجر، 

 كذلؾ يككف بمنع السبؿ التي تؤثر في اإلنساف فتحممو عمى الجريمة كاالعتداء.

ف الشريعة اإلسبلمية لككنيا شريعة ربانية جاءت بما يكفؿ كقاية المجتمع مف شركر  كا 
الحد مف الجرائـ كاالعتداءات بفضؿ ىذه في  قد أثمرت تعاليـ اإلسبلـعيا، ك الجرائـ بشتى أنكا
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ف لـ يقض عمييا بشكؿ تاـ، ألف سنة اهلل في ككنو تقضي بتفاكت  السبؿ الكقائية بشكؿ كبير، كا 
 الناس في االستجابة لؤلمر كالنيي. 

ف ىذا الدكر الكقائي مسؤكلية المجتمع بكؿ أطيافو كمؤسساتو، فيك دكر األسرة في التنشئة  كا 
 دارس كالجامعات في إخراج جيؿ كاعو الفضيمة، كدكر الم نشرالسميمة، كدكر المسجد في 

كمتحضر، إال أف الدكر األكبر في كؿ ىذا إنما يقع عمى الدكلة؛ ألف كثيران مف طرؽ الكقاية ال 
ة، كىي مف ميمات الدكلة يا مف إمكانيات كبيرة كمكارد متعدددييقكـ بيا حؽ القياـ إال الدكلة، بما ل

 .أناطيا الشرع بياالتي 

 :التالية من خالل البنودويمكن بيان دور الدولة الوقائي في المنع من الجريمة 

شاعة الفضيمة بين الناس .1  :نشر العقيدة الصحيحة، وا 

إف مف أىـ ما تتميز بو شريعتنا اإلسبلمية عف غيرىا مف النظـ كالشرائع األرضية أف 
اإلسبلمية تتصؿ بالضمير اإلنساني المتديف، فالمسمـ المتديف يشعر بمراقبة اهلل سبحانو الشريعة 
 [   گ گ گ ک ک ک ک ڑ]، كأنو محاسبو عمى كؿ صغير ككبير، قاؿ تعالى: لو كتعالى

، {921}البقزة:[ ....ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ   ...]، كقاؿ تعالى: {19}األحشاب:

، فاإلسبلـ (1) «ؤَْْ ظَؼْسُذَ خٌٍَّوَ وَإََّٔهَ ظَشَخهُ، فَةِْْ ٌَُْ ظَىُْٓ ظَشَخهُ فَةَِّٔوُ َّشَخنَ» اإلحساف:كقاؿ عميو الصبلة كالسبلـ عف 
، بالجنةعد فاعؿ ذلؾ بالفكز ييربي الصغير كالكبير عمى خشية اهلل تعالى كمراقبتو في كؿ أفعالو، ك 

: }الناسعاث [   ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ   ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ]قاؿ تعالى: 

األكؿ  رادعتزكية النفس كتيذيبيا، بحيث تصبح ىي ال فرسالة اإلسبلـ تيدؼ إلى، {29،20
العقيدة الصحيحة  لئلنساف مف اإلقداـ عمى أم شيء يخالؼ أمر اهلل سبحانو كتعالى، فتشكؿ بيذا

 درع كقاية لممجتمع مف االنخراط في الجرائـ. كاإليماف الصادؽ

، إذ إف مف أىـ كاجبات كلي األمر إقامة الديف، كمعنى ة بشكؿ رئيسكيبرز ىنا دكر الدكل
شر الخير كالفضيمة كحراسة إقامة الديف ىك الحكـ بشريعة اهلل سبحانو كتعالى بيف الناس، كن

، كمحاربة كؿ ما مف شأنو أف يفسد عمى الناس عقيدتيـ أك يخرب عمييـ أخبلقيـ، فإف العقيدة
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في المجتمع ككؿ، فإف كانت معنية بنشر الخير  فعاؿ مؤثر بشكؿالدكلة تكجييا خطير جدان ك 
كالفضيمة بيف الناس فعمت ذلؾ، عف طريؽ المساجد كالمدارس كالجامعات كالمؤسسات األىمية 
ف كانت ميتمة كالعياذ باهلل بنشر الرذيمة كالفساد األخبلقي فعمت ذلؾ أيضان، كجعمت  كاإلعبلـ، كا 

 . (1)الصدارة، كما يحدث ىذا في بعض البمداف أصحاب المجكف كاالنحبلؿ في 

فالديف كما نبينا مراران ىك أكؿ المقاصد التي يجب حفظيا، كتتخذ الدكلة كافة السبؿ 
المشركعة مف أجؿ نشر الديف كالفضيمة، كمنع الفساد كالرذيمة، عف طريؽ المساجد بأف تيتـ ببنائيا 

َ ؼَْٓ ػٌَْفِ زِْٓ َِدٌِهٍ، ػَْٓ سَعٌُيِ خفكتييئتيا لممصميف، ثـ إقامة الصبلة بيف الناس،  هللِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ

َْ ػٍََْْيُِْ، ًَشِشَخسُ ؤَ»لَديَ:  َْ ػٍََْْىُُْ ًَظُصٌٍَُّ جَِّّعِىُُُ خٌَّزَِّٓ ظُسْغِضٌَُٔيُُْ ًَُّسْغِضٌَُٔىُُْ، خَِْدسُ ؤَجَِّّعِىُُُ خٌَّزَِّٓ ظُمِسٌَُّٔيُُْ ًَُّمِسٌَُّٔىُُْ، ًَُّصٌٍَُّ

ًَبِرَخ سَؤَّْعُُْ ِِْٓ ًٌَُدظِىُُْ  ٌَد، َِد ؤَلَدٌُِخ فِْىُُُ خٌصٍََّدشَ،»، لًَِْ: َّد سَعٌُيَ خهللِ، ؤَفٍََد ُٔنَدزِزُىُُْ زِدٌغَّْْفِ؟ فَمَديَ: «ٌَٔىًَُُْظٍَْؼَنٌَُٔيُُْ ًٍََّْؼَنُ

بلة كالسبلـ مف كاجبات اإلماـ ، فجعؿ عميو الص(2) «شَْْحًد ظَىْشَىٌَُٔوُ، فَدوْشَىٌُخ ػٍَََّوُ، ًٌََد ظَنْضِػٌُخ َّذًخ ِِْٓ طَدػَصٍ
التي يعرؼ بيا استقامتو عمى الحكـ الصحيح الرشيد إقامة الصبلة بيف الناس، كعبلمة عمى حفظو 

 .(3)لمديف 

ككذلؾ عمى كلي األمر االىتماـ بالتكجيو الديني القكيـ في المدارس كالجامعات بأف تقرر 
لى األخبلؽ المستقيمة، لينشأ النشأ عمى ىذه فييا المقررات التي تدعـ العقائد الصحيحة كتدعك إ

 الفضائؿ.

ة االىتماـ باإلعبلـ أيما مكمف كاجبات كلي األمر المؤكدة اليكـ في حفظ الديف كنشر الفضي
اىتماـ، فإف اإلعبلـ اليكـ غدا المؤثر األبرز عمى قناعات الناس كتصرفاتيـ، كىك مجاؿ خصب 

التكجيو المناسب، فتككف كزارة اإلعبلـ في الدكلة كزارة ليا  النحراؼ الشباب عف دينيـ إذا لـ يجدكا
اىتماميا، في ضمف طاقميا العمماء كالدعاة كأصحاب االختصاص، ليعممكا عمى نشر الفضيمة 
بشكؿ مؤثر مقبكؿ، ككذلؾ محاربة الشبيات التي يثيرىا األعداء، كمحاربة الرذيمة التي يسعكف إلى 

 نشرىا. 

                                                           

 .(55ص)الكقاية مف الجريمة في الشريعة اإلسبلمية  الككارم، (1)
 .[1855: رقـ الحديث 3/1481خيار األئمة كشرارىـ، /اإلمارة مـ،( ]مسمـ: صحيح مس2)
 (.9/3863جمرقاة المفاتيح) القارم،( مبل عمي 3)
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 االجتماعي بين الناس:إقامة التكافل  .2

لَديَ سَعٌُيُ خهللِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ: "  إف مف ركائع ديننا الحنيؼ أنو يجعؿ أبناءه لحمة كاحدة،

ٌَوُ عَدجِشُ خٌْفَغَذِ زِدٌغَّيَشِ  ََِؽًَُ خٌُّْاِِْنِنيَ فِِ ظٌََخدِّىُِْ، ًَظَشَخلُِّيُِْ، ًَظَؼَدطُفِيُِْ َِؽًَُ خٌْفَغَذِ بِرَخ خشْعَىََ ِِنْوُ ػُضٌٌْ ظَذَخػَ

الضعيؼ،  لمساعدة، فالمسممكف يشد بعضيـ مف أزر بعض، كيسعى القكم فييـ (1)" ًَخٌْمََُّّ
كيعاكف الغني الفقير، فميس ديننا قائمان فقط عمى الحقكؽ المحضة، بؿ ىناؾ مجاؿ كاسع لئلحساف 

ؼَِٓ خزِْٓ ػَُّشَ ؤََّْ سَـًٍُد ـَدءَ بٌََِ فكر الشيء العظيـ، كالبر كالتعاكف، كجعؿ اإلسبلـ ليذه األعماؿ مف األج

 َ ؤَُُّ خٌنَّدطِ ؤَلَرُّ بٌََِ خهللِ؟ ًَؤَُُّ خٌْإَػَّْديِ ؤَلَرُّ بٌََِ خهللِ؟ فَمَديَ سَعٌُيُ  ,فَمَديَ: َّد سَعٌُيَ خهللِ  ,خٌنَّسِِِّ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ

، ًَؤَلَرُّ خٌْإَػَّْديِ بٌََِ خهللِ ظَؼَدٌََ عُشًُسٌ ظُذْخٍُِوُ ػٍَََ ؤَلَرُّ خٌنَّدطِ بٌََِ خهللِ ظَؼَدٌََ ؤَْٔفَؼُيُُْ ٌٍِنَّدطِ»ًَعٍَََُّ:  خهللِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ

شَِِ َِغَ ؤَخِِ فِِ لَدـَصٍ ؤَلَرُّ بٌََِِّ ِِْٓ ؤَْْ ُِغٍٍُِْ، ؤًَْ ظَىَشِفُ ػَنْوُ وُشْزَصً، ؤًَْ ظَمْضِِ ػَنْوُ دَّْنًد، ؤًَْ ظَطْشُدُ ػَنْوُ ـٌُػًد، ًٌََإَْْ ؤَِْ

ًَََِٓ وَفَّ غَضَسَوُ عَعَشَ خهللُ ػٌَْسَظَوُ، ًََِْٓ وَظََُ غَْْظَوُ، ًٌٌََْ شَدءَ  -َّؼْنِِ َِغْفِذَ خٌَّْذِّنَصِ شَيْشًخ  -ؤَػْعَىِفَ فِِ ىَزَخ خٌَّْغْفِذِ 

ًََِْٓ َِشََ َِغَ ؤَخِْوِ فِِ لَدـَصٍ لَعََّ َّعَيََّْإَ ٌَوُ ؤَؼْسَطَ خهللُ لَذََِوُ ٌَََّْ ظَضًُيُ سَوُ سَـَدءً ٌَََّْ خٌْمَِْدَِصِ، ؤَْْ ُّّْضَِْوُ ؤَِْضَدهُ ٍََِإَ خهللُ لٍَْ

 .(2) «خٌْإَلْذَخَِ

ف التكافؿ يساىـ بشكؿ فعاؿ في تقميؿ الفقر كالفقراء في المجتمع، ككذلؾ يبعث ركح  كا 
المحبة كاأللفة بيف الناس، كىذاف األمراف مف أىـ مقكمات الكقاية مف الجريمة، فيتبيف مف ىذا أف 

 التكافؿ االجتماعي طريؽ كاسع مف طرؽ الكقاية مف االعتداء عمى أمكاؿ الناس. 

لشريعة اإلسبلمية متنكع المصدر، فيناؾ تكافؿ بيف األقارب كاألرحاـ، كىناؾ كالتكافؿ في ا
تكافؿ بيف الجيراف كاألصحاب، كىناؾ تكافؿ إجبارم كىك الذم يككف مف قبؿ الدكلة تجاه رعاياىا 
الفقراء الذيف استنفدكا السبؿ في سبيؿ مجابية فاقتيـ فمـ يفمحكا، فتككف الدكلة ىي المبلذ لنصرتيـ 

 أزرىـ، كما بينا ذلؾ في الفصؿ السابؽ.  كشد
                                                           

ًدًىـٍ /البر كالصمة كاآلداب ]مسمـ: صحيح مسمـ، (1) تىعىاضي ـٍ كى تىعىاطيًفًي ـً اٍلميٍؤًمًنيفى كى : رقـ الحديث 4/1999 ،تىرىاحي
2586]. 

المداكم لعمؿ  الغمارم،، كحسنو [13646 رقـ الحديث :12/453، الكبيرالمعجـ  ]الطبراني: (2)
 (.3/516جالمناكم)
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، كبالرجكع إليو يمكننا أف نجمؿ دكر  (1) أيضان عف صكر ىذا التكافؿ كأنكاعو وكقد تحدثنا في
 الدكلة في تحقؽ ىذا التكافؿ باآلتي:

المشرقة لمشريعة اإلسبلمية، تمؾ الفريضة  الزكاة التي ىي مف صكر التكافؿ  إيجاب . أ
دخاؿ السركر عمى الفقراء يكازيو أم أمر آخر في محاربة الفقر التي تساىـ بشكؿ ال  كا 

 كتحسيف مستكل معيشتيـ.
بث ركح التعاكف كالتكاتؼ بيف الناس: كذلؾ مف خبلؿ برامج ممنيجة تقكـ بيا أجيزة  . ب

 الدكلة المختصة، تحث الناس عمى التعاكف كالتصدؽ كفعؿ الخير. 
العاجزيف كالمقعديف قادران عمى كفالة الفقراء العمؿ عمى زيادة كاردات بيت الماؿ ليككف  . ت

 .  كالمعكزيف
 تطبيق أحكام الشريعة بين الناس: .3

أنزؿ اهلل سبحانو كتعالى ىذا القرآف ليعمؿ بو كيحكـ بو بيف الناس في أحكاليـ كميا، قاؿ  كقد
ألف اهلل سبحانو كتعالى ىك ، {22}المائدة: [....ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ]تعالى: 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ]الذم يعمـ ما يصمح الناس في حياتيـ مف شرائع كنظـ، قاؿ تعالى: 

في  يعني العمؿ بيا، كقد يتبادر إلى ذىف البعض أف تطبيؽ الشريعة {92}الملك: [   ٿ ٿ
طبيؽ الشريعة ، بؿ تـ قاصر لتطبيؽ الشريعة اإلسبلمية؛ ألنو يتحجر كاسعان الشؽ الجنائي، كىذا في

ف كانت ميمة في تحقيؽ العدؿ كاألمف، إال  يتجزأ، ال كؿ أنيا تمثؿ جزءان محدكدان مف كالحدكد كا 
ؿ أحكاـ اهلل عماالرباني كا   العدؿ تطبيؽ ، فتطبيؽ الشريعة يعنيالقرآف الكريـالتي نزؿ بيا  األحكاـ 

كالصحي كالشرطي كالعسكرم السياسي كاالقتصادم كالتعميمي  الحياة، في النظاـ جكانب كؿ في
، كغير كالعبلقات الدكلية كالجنائي ، كالنظاـ القضائيكاإلعبلمي كالرياضي كاالجتماعي كالكظيفي

 [  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ]، قاؿ تعالى:  (2) ذلؾ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ] كقاؿ تعالى:، {82}النحل:

 .{81}البقزة: [ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

                                                           

 .(92ص)انظر ( 1)
 .(5ص)تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية  عكيس،( 2)
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الشرع في حياة الناس أف يحيكا حياةن كريمةن، كما أخبر اهلل سبحانو كمف شأف تطبيؽ أحكاـ 
، {92}األنفال: [ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ] كتعالى حيث قاؿ:

ككذلؾ فإف إقامة شرع اهلل بيف الناس مف شأنو أف يطمئف النفكس كيمنحيا الثقة، كذلؾ أف اإلنساف 
حؽ ال باطؿ فييا، اطمأف قمبو كصفت  إذا عمـ أف أحكاـ اهلل ىي التي تسرم عميو، كىي أحكاـ

نفسو؛ ألنو يعمـ أف حقو سيصؿ إليو ال محالة، كبالتالي ال يسعى إلى طرؽ غير مشركعة مف 
االعتداء كالجرائـ مف أجؿ الكصكؿ إلى ما يريد، كمف شأف ىذا أيضان أف يزيد الثقة بيف الحاكـ 

، فما الحاكـ في نظر المحككـ إال منزؿ ألحكاـ  الشرع بيف الناس، كالثقة في الحاكـ مف كالمحكـك
يجعؿ اإلنساف غير  وأىـ ما يبعث الراحة في قمب المسمـ، بخبلؼ شعكره بالظمـ كاالضطياد، فإن

 . (1)مباؿو بقكانيف البمد، كينتظر الفرصة لخرؽ النظاـ كأخذ حقو بيده 

فعمى الدكلة مسؤكلية كبيرة في ىذا، بؿ ىي مسؤكليتيا األساسية كالكبرل، كما دمنا نتحدث 
عف دكر تطبيؽ الشريعة مف قبؿ الدكلة في الكقاية مف الجريمة، كاالعتداء عمى أمكاؿ الناس، فإننا 

جتمع مف يجدر بنا التنبيو عمى أف إقامة أحكاـ الشريعة في األمكر االقتصادية مف أىـ ما يقي الم
الجرائـ المالية، فعمى الدكلة أف تمنع التعامؿ بالربا، كتقضي عمى كؿ مظاىره في المجتمع، ألف 

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ]الربا ممحقة لمماؿ جالبة لغضب الرب سبحانو، قاؿ تعالى: 

يدفع  ا عمى المجتمع أف المتعامؿ بيحيف، فمف مضار الرب {946}البقزة: [   ک ک ک ڑ ڑ
عر باستغبلؿ حاجتو، كأكؿ مالو بغير كجو حؽ، خاصة عندما تككف نسبة الفائدة مرتفعة، الفائدة يش

 .(2)مما ينتج عنو الحقد كالكراىية، كالتدابر، كمف ثـ االعتداء عمى أمكاؿ الناس 

ككذلؾ ينبغي لمدكلة منع سرياف كؿ العقكد التي تعدىا الشريعة باطمة، كذلؾ منعان لكقكع 
الغرر، أك التي يككف فييا الثمف أك المثمف  تتضمفالتنازع بيف الناس فيما بعد، كالعقكد التي 

عمييا محرمان، كما شابو ذلؾ، كتمنع الدكلة ىذا عف طريؽ أجيزة الرقابة المالية المكجكدة لدييا، ك 
 أيضان تكثيؽ العقكد، كخاصة الكبيرة منيا، حفظان لحقكؽ الناس، كمنعان لمشقاؽ كالخبلؼ.

 

                                                           

 .(31ص)تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية  عكيس، (1)
 .(17ص)مسؤكلية الدكلة في حفظ النفكس  الحايؾ،( 2)
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 إقامة العدل: .4

ف كاف داخبلن دخكالن  ف إقامة العدؿ بيف الناس كا  إف الديف اإلسبلمي ديف العدؿ كالقسط، كا 
أكليان في تطبيؽ الشريعة، إال أننا أفردناه ىنا مف باب ذكر الخاص بعد العاـ تنبييان عمى أىميتو، 

قامة العدؿ مف قبؿ الدكلة فريضة ربانية مف أىـ الفرائض، كليس أدؿ عمى ىذا مف أف  العدؿ كا 
 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]كظيفة الرسؿ، قاؿ تعالى 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ] كقاؿ أيضان:، {91}الحديد: [ڀ ڀ

فيك أمر مباشر ، {18}النساء: [   ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ
ف  مف اهلل تعالى لمناس عامة كألكلي األمر خاصة، أف يسكسكا الناس بالعدؿ كيبتعدكا عف الجكر، كا 
العدؿ في اإلسبلـ ال يتأثر بحب كال بغض، كال حسب كال نسب، كال يفرؽ فيو بيف غني كفقير، أك 

، قاؿ  (1)ؽ أك محاباة بيف مسمـ كغير مسمـ، بؿ جميع أىؿ البمد يطاليـ عدؿ السمطاف ببل تفري
 ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ] تعالى:

ؤََِّد زَؼْذُ، فَةََِّّٔد ؤَىٍَْهَ خٌَّزَِّٓ » كقاؿ عميو الصبلة كالسبلـ:، {8}المائدة: [﮽ ﮼﮻  ﮺ ﮹ ﮸ ﮷

ْْوِ خٌْمَذَّ، ًَبِِِّٔ ًَخٌَّزُِ َٔفْغِِ زَِْذِهِ، ِِْٓ لَسٍِْىُُْ ؤََّٔيُُْ وَدٌُٔخ بِرَخ عَشَقَ فِْيُِِ خٌشَّشِّفُ ظَشَوٌُهُ، ًَبِرَخ عَشَقَ فِْيُِِ خٌضَّؼِْفُ ؤَلَدٌُِخ ػٍََ

 .(2) «ذٍ عَشَلَطْ ٌَمَطَؼْطُ َّذَىَدٌٌَْ ؤََّْ فَدطَِّصَ زِنْطَ ُِمََّّ

ف المجتمع الذم يتحقؽ فيو العدؿ يككف مجتمعان متآخيان متماسكان راقيان، تقؿ فيو الكراىية  كا 
قد استكفى حقو بالعدؿ كالمساكاة، حتى لك كانت  فيو يشعر بأنوكالحقد كاالقتتاؿ؛ ألف كؿ كاحد 

الدكلة تمر بضائقة فإف ىذه الضائقة تطاؿ الجميع، فيشعر الفرد بالتساكم مع إخكانو، مما يزيد مف 
في المجتمع بنسبة كبيرة جدان، ترابط المجتمع كتكاتفو كتكافمو، كىذا مف شأنو أف يقمؿ نسبة الجرائـ 

 . (3)رائـ منشؤىا الظمـ كالقير كالفقر إف غالب االعتداءات كالج إذ

فعمى كلي األمر أف ينشر العدؿ في كؿ أجيزة الدكلة كمناحييا، في القضاء كالكظائؼ 

                                                           

 .(25ص)شريعة اإلسبلـ صالحة لمتطبيؽ في كؿ زماف كمكاف  القرضاكم،( 1)
 .[1688: رقـ الحديث 3/1315قطع السارؽ الشريؼ كغيره،/الحدكد: صحيح مسمـ، مسمـ] (2)
 .(28ص)شريعة اإلسبلـ صالحة لمتطبيؽ في كؿ زماف كمكاف  القرضاكم،( 3)
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كالتعميـ كالصحة كالبرامج الرياضية، كالحقكؽ السياسية، ببل تفريؽ أك محاباة، تنفيذان ألمر اهلل 
 تعالى، ككقاية لممجتمع. 

 
 توفير فرص العيش الكريم .5

ات مف المعمكـ اليكـ أف الفقر مف أىـ العكامؿ التي تساعد عمى انتشار الجريمة كزيادة ب
ف كاف يحتـر الفقراء، كقد اتخذت الشريعة السبؿ  السمكؾ العدكاني، كقد أتى اإلسبلـ محاربان لمفقر كا 
ية المتعددة لمجابية الفقر كالنيكض باالقتصاد في المجتمع، كىذا يدلنا بشكؿ كاضح عمى أىم

تكفرت الحياة الكريمة كالمعيشة المحترمة في تقميؿ نسب الجريمة كاالعتداء عمى األمكاؿ، فمتى 
اقتضت سنة اهلل تعالى  نادران، كقدئلنساف مقكمات الحياة الكريمة فإنو لف يمد يده إلى الحراـ، إال ل

 ف أىؿ الفساد.مفي ككنو أال يخمك زماف أك مكاف 

قيا دكر كبير في جانب تكفير حد الكفاية لمفقراء الذيف ال كالدكلة اإلسبلمية عمى عات
يستطيعكف الخركج عف فقرىـ، كىك ما يعرؼ بالضماف االجتماعي، كقد بينا في الفصؿ السابؽ 
بشكؿ كاضح مفصؿ، أىمية الضماف االجتماعي في اإلسبلـ، كمدل مشركعيتو ككيؼ أف اإلسبلـ 

 .(1)يضان عف دكر الدكلة فيو، فميرجع إليو سبؽ كؿ النظـ الكضعية في ىذا، كتكممنا أ

 .المطمب الثاني: مسؤولية الدولة عن تعويض المتضررين
إف دكر الدكلة في حماية الماؿ الخاص مف االعتداء الذم تحدثنا عنو سالفان يساىـ بشكؿ 
كبير في الحد مف الجرائـ كاالعتداءات، إذا ما قامت بو الدكلة حؽ القياـ، لكنو ال يمكف أف يقضي 
عمييا بشكؿ تاـ، فبل بد كأف تقع الجرائـ كال بد أف تحصؿ السرقات كاالختبلسات كغيرىا مف 

 ىذه سنة اهلل تعالى في ككنو.ك االعتداءات ال محالة، 

ف المعتدم عمى أمكاؿ الناس إذا عيرؼ شخصو كثبتت جريمتو، فإنو يمزمو الضماف  كا 
كتعكيض مف حصؿ عميو االعتداء، لكف قد يحدث أف يتضرر اإلنساف مف جية مجيكلة أك 

ائح السماكية، فما ىك حؽ شخص مجيكؿ، أك يقع عميو الضرر بسبب الحركب كالككارث أك الجك 
ىذا المتضرر عمى الدكلة، ىؿ يمزميا أف تعكضو أك ال، ىذا ما سنتناكلو في ىذا المطمب، كذلؾ 

                                                           

 (.100)صانظر ( 1)
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 في البنديف التالييف:
 تعويض الدولة عن الضرر الحاصل من جيتيا.

كمؤسسات ككزارات كمكظفيف كعماؿ كغيرىـ، ككؿ ىؤالء  تتككف مف رئيس كبرلمافإف الدكلة 
ف الدكلة أثناء قياميا بأعماليا قد يحدث منيا أك مف بعض مكظفييا خطأ محسكبك  ف عمى الدكلة، كا 

ف المتضرر أك المعتدل عميو في الكضع الطبيعي يرجع  أك ضرر أك عدكاف يمحؽ بعض الناس، كا 
،  كىا ىنا يقع إشكاؿ، (1)بضرره عمى مف تسبب بذلؾ مباشرة، أك عمى المتسبب في الدرجة الثانية 

المتضرر إذا رجع عمى المكظؼ نفسو كقاضو حكـ بالخطأ عمى أحد مف الناس فسبب لو  فإف
خسارة في مالو، أك عامؿ بناء تسبب بضرر مادم في بيت ما أثناء قيامو بأعماؿ لمدكلة، أك نحك 
ذلؾ مف األعماؿ، إذا رجع المتضرر عمى ىذا المكظؼ، فإننا بالتالي نعفي الدكلة مف مسؤكليتيا 

دىا، كقد ال يستطيع ىذا المكظؼ التعكيض كالضماف، فيتجو النظر إلى الدكلة بصفتيا عف أفرا
 مسؤكلة عف أفرادىا مسؤكلية مباشرة.

 فيؿ يمـز الدكلة تعكيض ىؤالء المتضرريف عف ضررىـ أـ ال؟
 

 مشروعية دفع الدولة لمتعويض:

، كمعنى (2)إف الشريعة اإلسبلمية تؤكد مبدأن راسخان أف مف ألحؽ الضرر بغيره فيك ضامف 
الضماف عند الفقياء ىك التعكيض، فقد عرؼ الشيخ الزرقا الضماف بأنو: ]التزاـ بتعكيض مالي عف 

في  ، كىذا الضماف إنما شرع لمحفاظ عمى أمكاؿ الناس، كجبران لمضرر الكاقع عمييـ(3)ضرر لمغير[ 
أمكاليـ كممتمكاتيـ، كزجران لمعدكاف عمييـ، كقد بينت الشريعة ىذا الحؽ في مناسبات كثيرة، فقاؿ 

 ۅ]، وقال تعالي: {922}البقزة: [ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک]تعالى: 

، وقال {996}النحل: [  وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

فيذا العدؿ في االستيفاء الذم بينو اهلل تعالى ، {20}الشورى: [ ے ے ھ ھ]تعالي: 
                                                           

 (.2/206جالفركؽ)القرافي، ( 1)
 (،  8/259جالذخيرة)القرافي، (، 7/165جبدائع الصنائع) الكاساني،( 2)
 (1035ص)المدخؿ الفقيي العاـ  الزرقا،( 3)
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، (1)ليدؿ عمى مبدأ الرجكع بالمثؿ عمى المتمؼ كالذم كقع منو الضرر عمى غيره مف غير اعتداء 
 فِِ طَؼَدًِد ًَعٍَََُّ ػٍََْْوِ خٌٍَّوُ صٍَََّ خٌنَّسِِِّ بٌََِ ًَعٍَََُّ ػٍََْْوِ خٌٍَّوُ صٍَََّ خٌنَّسِِِّ ؤَصًَْخؾِ زَؼْضُ ؤَىْذَضْ: لَديَ ؤََٔظٍ ػَْٓكفي السنة 

 (2) «زِةَِٔدءٍ ًَبَِٔدءٌ زِطَؼَدٍَ، طَؼَدٌَ: »ًَعٍَََُّ ػٍََْْوِ خٌٍَّوُ صٍَََّ خٌنَّسُِِّ فَمَديَ فِْيَد، َِد فَإٌَْمَطْ زَِْذِىَد، خٌمَصْؼَصَ ػَدجِشَصُ فَضَشَزَطْ لَصْؼَصٍ،

ؤََّْ ػٍَََ »َٔدلَصً ٌٍِْسَشَخءِ دَخٍََطْ لَدجِطًد فَإَفْغَذَضْ فِْوِ، فَمَضََ سَعٌُيُ خٌٍَّوِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ: ػَْٓ لَشخَِ زِْٓ ُِمَِّْصَصَ: ؤََّْ ً، 

ًِْ ضَدٌِِٓ ػٍَََ ؤَىٍِْيَد ٌْمَغَِٓ، ػَْٓ عَُّشَشَ زِْٓ ِٓ خػًَ، (3) «ؤَىًِْ خٌْمٌََخجِطِ لِفْظَيَد زِدٌنَّيَدسِ، ًَؤََّْ َِد ؤَفْغَذَضِ خٌٌََّْخشِِ زِدٌٍَّْ

َ لَديَ:  َوُ»ـُنْذُذٍ، ػَِٓ خٌنَّسِِِّ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ فيذه أحاديث صريحة في  ، (4) «ػٍَََ خٌَْْذِ َِد ؤَخَزَضْ لَعََّ ظُاَدِّّ

مف أىـ  (5) « ٌَد ضَشَسَ ًٌََد ضِشَخسَ»كجكب الضماف كالتعكيض لمف لحقو الضرر في مالو، كيعد حديث 
ألنو كاقع  رد لنفي الضرر في الكاقع المحسكسلـ ي ألنو أيضان؛ ما يستدؿ بو عمى كجكب الضماف

يجاب الضماف عمى  ال محالة، بؿ أريد بو التنبيو عمى اتخاذ األسباب المانعة مف اإلضرار بالغير كا 

 . (6)مف أكقعو، بدليؿ أف الفقياء يتبعكف ىذه القاعدة بقاعدة )الضرر يزاؿ( 
ف الضماف يتكجو أساسان إلى مف كقع من الضرر أك  وىذا في كجكب الضماف بشكؿ عاـ، كا 

 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ]االعتداء كال ينبغي أف يسأؿ أحد عف فعؿ غيره، قاؿ تعالى: 

لكف ىناؾ حاالت يتجو فييا الضماف عمى الغير ال عمى الفاعؿ، ، {962}األنعام: [ی ی ىئ ىئ
الفاعؿ لمضرر، كذلؾ مثؿ أف يقدـ صغير غير مكمؼ عمى إتبلؼ لصعكبة أك استحالة ضماف 

 القائـ عميو. ماؿ الغير، فيتكجو الضماف عمى كليو

ففي حاالت حصكؿ الضرر مف عماؿ الدكلة كمكظفييا، فإف ىذا الضرر يعتبر ضرران 
العامؿ حاصبلن مف جيتيا، فتعد الدكلة مسؤكلة عنو بشرط أف يككف الضرر حاصبلن أثناء قياـ ىذا 

                                                           

 .(230ص)اإلكميؿ في استنباط التنزيؿ  السيكطي،( 1)
 (: 3/632الكاسر،  ) ماؿ مف لو يحكـ ما الشيء لو يكسر فيمف جاء ما/األحكاـ]الترمذم: سنف الترمذم،  (2)

 [، كصححو، المرجع نفسو.1359رقـ الحديث 
 (.9/19جالبدر المنير) ابف الممقف،، كصححو [23691: رقـ الحديث 39/97 ]ابف حنبؿ: مسند أحمد، (3)
 (.6/754جالبدر المنير) ابف الممقف،، كصححو [20086 : رقـ الحديث 33/277 ]ابف حنبؿ: مسند أحمد،( 4)
 .(79ص)تذكرة المحتاج  ابف الممقف،، كصححو [2865 رقـ الحديث  :5/55 ]ابف حنبؿ: مسند أحمد،( 5)
 .(83ص)األشباه كالنظائر  السيكطي،( 6)
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عمى المشتغميف بالمصالح العامة يعتبر ىذا مف قبيؿ التيسير بعممو المكمؼ بو مف قبؿ الدكلة، ك 
 لممسمميف، كحتى ال ينصرؼ الصالحكف لمكظائؼ العامة عف تكلييا. 

فميس إيجاب المسؤكلية عف فعؿ الغير، كتحمؿ الدكلة الضرر عف مكظفييا، كالتزاميا 
لكصكؿ الحقكؽ إلى أصحابيا، ككصكؿ التعكيض إلى المتضرر، ألنو قد بالتعكيضات إال تيسيران 

 . (1) يككف المعتدم معدمان فيضيع حؽ المتضرر

 :رضي اهلل عنيـ، فمف ذلؾ ككذلؾ فعؿ الصحابة ،كيؤكد ىذا فعؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ

  ػٍََْْوِ ًَعٍَََُّ زَؼَػَ خَدٌِذَ زَْٓ خٌٌٌَِْْذِ بٌََِ َٔدطٍ ِِْٓ خَؽْؼٍَُ ػَْٓ خَدٌِذِ زِْٓ خٌٌٌَِْْذِ، ؤََّْ سَعٌُيَ خهللِ صٍَََّ خهللُ ِد ـدء

َ زِنِصْفِ خٌذَِّّصِ، ؼَُُّ  ؤََٔد زَشُِءٌ ِِْٓ وًُِّ »لَديَ: فَدػْعَصٌَُّخ زِدٌغُّفٌُدِ، فَمَعٍََيُُْ فٌََدَخىُُْ سَعٌُيُ خهللِ صٍَََّ خهللُ ػٍََْْوِ ًَعٍََُّ

 .(2)«خٌُّْشْشِونِيَ، ٌَد ظَشَخءٍَ َٔدسَخىَُّدُِغٍٍُِْ ؤَلَدََ َِغَ 

: أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قد تحمؿ نصؼ الدية، كنكع مف التعكيض كجو الداللة
كالضماف عف قتؿ خالد ليـ بالخطأ، كلـ يتحمؿ خالد الدية؛ ألنو كاف في ميمة رسمية لمدكلة، 

 مكظفييا.فيعتبر ىذا دليبلن عمى مسؤكلية الدكلة عف أعماؿ 

 ،فىًإنَّوي بىٍعدى ًذٍكًرًه ًبٍئر مىعيكنىة كىريجيكع عىٍمرك اٍبف يقكؿ ابف كثير: ]  ما جاء في قتمى بئر معكنة
ا ًمٍف رىسيكًؿ  ا الًَّذم مىٍعييمى ـٍ يىٍشعيٍر ًبعىٍيًدًىمى لى ، كى مىٍيًف ًمٍف بىًني عىاًمرو قىٍتمىوي ذىٍيًنؾى الرَّجي يَّةى كى المًَّو أيمى

مَّى ال مىٍيفً صى : " لىقىٍد قىتىٍمتى رىجي مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًليىذىا قىاؿى لىوي رىسيكؿي المًَّو صى مَّـى كى سى مىٍيًو كى  مَّوي عى
ىًديىنَّييمىا " مَّـى ًإلىى بىًني النًَّضيًر يىٍستىًعينيييـٍ ًفي ًديىًة ، ألى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى رىجى رىسيكؿي المًَّو صى ثيَـّ خى

مَّى اهلل ك ٍبفي أيمىيَّةى، ًلٍمعىٍيًد الًَّذم كىافى صى اًمرو المَّذىٍيًف قىتىمىييمىا عىٍمري مىٍيوً  ذىٍيًنؾى اٍلقىًتيمىٍيًف ًمٍف بىًني عى  عى
مَّ  سى ا[  ـى كى أىٍعطىاىيمى

(3). 

أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ آلدينيما، كلـ يجعؿ الدية عمى عمرك بف  كجو الداللة:
                                                           

 .(569ص)ضماف العدكاف  سراج،( 1)
 ، مجمع، كقاؿ الييثمي رجالو ثقات[3836: رقـ الحديث 4/114، المعجـ الكبير]الطبراني: ( 2)

 (.5/253جالزكائد)
(، كقاؿ 20/356(، كالحديث بطكلو أخرجو الطبراني في المعجـ الكبير)3/146السيرة النبكية)، ابف كثير( 3)

 (.6/129جالزكائد ) ، مجمع إلى ابف إسحاؽ الييثمي رجالو ثقات
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عميو كسمـ، يعني مبعكث  هللأمية الضمرم لعدـ عممو باألماف ليما، كألنو مبعكث مف النبي صمى ا
 .(1)ؿ الدكلة فعمو الضار، كىذا مف كماؿ الرقي األخبلقي كالتشريعي لئلسبلـ مف قبؿ الدكلة، فتتحم

  ٍيشه ًمٍف ] أنو  ما كرد كذلؾك ٍرعنا؛ فىمىرَّ ًبًو جى رىٍعتي زى ٍؤًمًنيفى زى : يىا أىًميرى اٍلمي ؿه فىقىاؿى أىتىى عيمىرى رىجي
ؼ وي عىٍشرىةى آالى : فىعىكَّضى  .(2)[ أىٍىًؿ الشَّاـً فىأىٍفسىديكهي. قىاؿى

فكؿ ىذا يؤكد ما أصمناه سابقان مف تحمؿ الدكلة لمتعكيضات الناتجة عف أخطاء مكظفييا 
 .(3)كعماليا، ما داـ األمر في سياؽ أعماؿ الدكلة، كلـ يكف مف إىماؿ لممكظؼ كتقصير كاضح 

 

 الضرر الحاصل من غير جيتياتعويض الدولة عن 

قد يقع عمى الناس ضرر يطاؿ أمكاليـ كممتمكاتيـ فيسبب ليـ الخسائر المادية الطائمة، كىذا 
مف جية كاعتداء قد يقع عمييـ عدكافه أك ظاىر مبلحظ في الحركب كالككارث الطبيعية كنحكىا، 

مجيكلة كسارؽ أك معتدو أك نحكه كلـ يعرؼ شخصو، كينتج عف ىذا استحالة مطالبة المتضرر 
خسائر، فييدر الماؿ كيضيع الحؽ، نتيجة لذلؾ ظير سؤاؿ مفاده: ىؿ  فعما لحقو م بتعكيض

 طاقتيا؟أك أف ىذا تحميؿ لمدكلة فكؽ  لممتضرر؟تتحمؿ الدكلة في مثؿ ىذه الحاالت التعكيض 

ربما لمنظرة األكلى يتبادر إلى الذىف أف الدكلة لـ يقع منيا عدكاف أك تقصير، كبالتالي فإنيا 
حتى ال نكمفيا ما ال تطيؽ كنثقؿ كاىميا بااللتزامات التي ىي بدفع أم تعكيض ألحد،  غير ممزمة

في غنىن عنيا، كىذا اتجاه مكجكد كسائد في القكانيف الكضعية 
ف الشريعة اإلسبلمية قائمة ، (4) كا 
اعتدل يضمف، كمف لـ يحصؿ عمى أصؿ العدؿ كالمساكاة كالمعاممة بالمثؿ، فمف قتؿ ييقتؿ كمف 

 ة.اعتداء فبل شيء عميو، ىذا ىك األصؿ العاـ لمضماف في الشريعة اإلسبلمي منو

عمييا كاجبات كمسؤكليات تجاه إال أف األمر بالنسبة لمدكلة يختمؼ عف األفراد؛ ألف الدكلة 
مكاطنييا، فكما أنيـ يدفعكف الضرائب كالجبايات، فكذلؾ ليـ حقكؽ تتطمب مف الدكلة أف تقؼ تجاه 

                                                           

 .(540ص)السيرة النبكية  الصبلبي،( 1)
 .(132ص)الخراج  أبك يكسؼ،( 2)
 .(570ص)ضماف العدكاف  سراج،( 3)
 (.315)ص الجريمة ضحيا تعكيض عف الدكلة  مسؤكلية مدل ،خمفي( 4)
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كىذا الذم يجعؿ البحث يأخذ مناحو جديدةن، لذلؾ كجب عمينا أف نتطرؽ إلى الحكمة مسؤكلياتيا، 
 كالعمة في الضماف ما ىي؟ حتى نرل مدل انطباقيا ىنا.

 

 

 الحكمة من الضمان:

: أف الحكمة ىي األكؿإف النظر في حقيقة الضماف يجعمنا أماـ احتماليف لمحكمة منو، 
أف الحكمة ىي جبر كاالحتماؿ اآلخر الزجر المحض عف ارتكاب الجريمة أك االعتداء بعد ذلؾ، 

ف ك  الضرر الحاصؿ، أنو غير مستقيـ،  لنا السبر الدقيؽ لبلحتماؿ األكؿ كىك الزجر المحض، يبيفا 
 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ....]: تعالى قاؿ المخطئ، عمى الضماف كجكب عمى اؽلبلتفكذلؾ 

 ىك الضماف مف المقصكد كاف فمك ،{29}النساء: [...... ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
 تضميف عمىالمخطئ؛ ألف الخطأ مرفكع، كأيضان فإف ىناؾ اتفاقان  عمى كجب لما المحض الزجر
ٍتمىفىاتً  غىرىامىةى  أًلىفَّ ] :النككم قاؿ المميز، الصبي ٍجمىاًع بىؿٍ  اٍلمي لىٍك أىٍتمىؼى  الى ييٍشتىرىطي لىيىا التٍَّكًميؼي ًباإٍلً

انيوي ًبااًلتٍّفى  مى مىٍيًو شىٍيئنا كىجىبى ضى ـٍ ًممٍَّف الى تىٍكًميؼى عى ٍيريىي ًبي  أىًك اٍلمىٍجنيكفي أىًك اٍلغىاًفؿي كىغى ، فبل (1) [اؽً الصَّ
ميؿ بيذه الحكمة كىي الزجر المحض، بؿ التعميؿ بيا يجعؿ الضماف أقرب لمعقكبة كىك يصمح التع

 . (2)مناؼو لحقيقتو 

كالقكؿ بيذه الحكمة يقتضي تحميؿ كالحكمة الثانية لمضماف ىي جبر الضرر الحاصؿ، 
الضماف لمجية األقدر عمى تحممو مثؿ المؤسسة أك الدكلة أك المصنع الذم يعمؿ فيو مف كقع منو 
الضرر، إذا عجز عف تعكيض المتضرر، كىذ الحكمة ىي التي دؿ عمييا الشرع، فإف الدية أكجبيا 

عمى العاقمة، مع أنيـ ما شارككا في العدكاف كلكف ألنيـ أقدر عمى دفع الدية التي ستجبر  الشرع
، فيذه ىي الحكمة األساس لمضماف غير أنو يحمؿ في (3)الضرر الحاصؿ عمى المعتدل عميو 

                                                           

 (.5/186جشرح مسمـ)النككم، ( 1)
 (.138ص )حكمة ضماف الفعؿ الضار  ،صالح( 2)
كفاية  الرفعة،(، ابف 15/454جالبياف كالتحصيؿ) ابف رشد،(، 7/255جبدائع الصنائع) الكاساني،( 3)

 (.8/272جالمغني) ابف قدامة،(، 16/218جالنبيو)
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 .(1) طياتو زجران لممعتديف عف تكرار عدكانيـ عمى الناس
التعويض عن األضرار الالحقة بالناس عند تعذر وفي ضو  ىذا نقول إن الدولة تتحمل 

 : كذلؾ لؤلسباب التالية:حصوليم عمى التعويضات من الجية المتسببة بالضرر

 .إف ىذا القكؿ ىك المتفؽ مع حكمة تشريع الضماف في اإلسبلـ 
 ألمكاؿ الناس أف تيدر أك تضيع حفظه  إف ىذا التعكيض إنما ىك. 
  فإف لمناس حقان لمسؤكلياتيا في رعاية شؤكف الناستحمؿ الدكلة ىذا القكؿ يأتي في سياؽ ،

في بيت الماؿ، كليس ىناؾ مكضع يككف فيو اإلنساف أشد حاجة إلى ىذا الحؽ مف كقكعو 
 في مثؿ ىذا الضرر.

 .ينسجـ ىذا القكؿ مع القكؿ بمبدأ الضماف االجتماعي الذم قررناه سابقان 
  اإلسبلـ لمساعدة مف أغرقتيـ الديكف كلـ يستطيعكا إف سيـ الغارميف مف الزكاة شرع في

سدادىا، كيمكف قياس مف كقع عميو الضرر كال يمكنو الحصكؿ عمى التعكيض بالغارميف، 
 بجامع حصكؿ الضرر عمييما معان كعجزىما عف دفع ىذا الضرر، إال بمساعدة الدكلة.

 كنو مضبكط بضكابط شرعية.إف القكؿ بالتزاـ الدكلة بتعكيض المتضرريف، ليس عشكائيان كل 
 : (2) ضوابط تعويض الدولة لممتضررين

  عدـ كجكد جية يحاؿ عمييا الضماف أك التعكيض، فإذا كجدت جية معينة كأف تعتدم
دكلة عمى ديار المسمميف بالحرب فتتسبب بخسائر فادحة لمناس، ىنا يجب عمى الدكلة أف 

 بتعكيضات.تسعى إلى إدانتيا قانكنيان كمف ثـ مطالبتيا 
  عمى الدكلة إنشاء صندكؽ خاص لتعكيضات الككارث كالحركب، بحيث تجعؿ لو الدكلة

إشرافان خاصان، كتديره إدارة منظمةن، فتعمؿ عمى تنمية أمكالو كاستثمارىا، بحيث يفي 
بحاجات المتضرريف عند كقكع الضرر، كيككف كالبديؿ عف التأميف التجارم الذم يمجأ إليو 

 ف الخسارة. الناس لتأميف أمكاليـ م
  أف ال ينسب المتضرر إلى اإلىماؿ أك التقصير في حفظ مالو، حتى ال نفتح الباب كاسعان

 أماـ الناس ليتكمكا عمى تعكيضات الدكلة.
                                                           

 .(78ص)التعكيض عف الضرر  ،أبك عباة( 1)
 .(151ص)التعكيض عف الضرر  ،أبك عباة( 2)
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  إف تعكيض الدكلة لممتضرريف يككف عمى حسب طاقة الدكلة كقدراتيا، فبل نحمؿ الدكلة ما
 ال تطيؽ.

 ،مف حيث تقدير الضرر، كىؿ يستحؽ  إصدار قكانيف كاضحة كمحددة تضبط ىذه العممية
قامةن لمعدؿ. التعكيض أك ال؟، كمف حيث تقدير قيمة التعكيض كنحك ذلؾ، قطعان لمنزاع كا 
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 الخاتمة
بعد االنتياء مف كتابة ىذا البحث يمكف ذكر أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصؿ إلييا الباحث، 

 كىي عمى النحك التالي:

 أواًل: النتائج:
األمكاؿ في الشريعة اإلسبلمية تطمؽ عمى ما كاف لو قيمة ينتفع بيا، باإلضافة إلى ككنيا  .1

 مباحة شرعان.
ممكيتيا لمناس جميعان كالمرافؽ العامة كمكارد بيت  تاألمكاؿ إلى أمكاؿ عامة كىي ما كانتنقسـ  .2

 الماؿ، كأمكاؿ خاصة كىي ما كانت تختص بأفراد مف الناس أك مجمكعة منيـ.
إف الشريعة اإلسبلمية اىتمت اىتمامان بالغان باألمكاؿ عمى نكعييا، كدعت إلى الحفاظ عمييا  .3

 كتنميتيا.
 بيدؼ االقتصادية المشركعات في الماؿ في اصطبلح الفقياء معناه تكظيؼ االستثمار .4

 مالو. لتنمية طيب عائد عمى الحصكؿ
حكـ االستثمار في الشريعة اإلسبلمية أنو مندكب إليو في حؽ الفرد، كاجب كفائي في حؽ  .5

 المجتمع.
لتي تكجيو، الشريعة حثت عمى االستثمار بكؿ الكسائؿ، لكف كضعت لو الضكابط الشرعية ا .6

 كىي ضكابط عقدية كضكابط فقيية كضكابط أخبلقية.
 عف األمكاؿ العامة، في حفظيا كاستثمارىا.صاحبة المسؤكلية المباشرة الدكلة ىي  .7
ف استثمار أمكاؿ الزكاة مف قبؿ الدكلة جائز بضكابط، تدكر معظميا حكؿ مراعاة حؽ الفقير إ .8

 أف ينقص أك يضيع بسبب ىذا االستثمار.
المكات ىك إصبلح األرض الميممة غير المممككة ألحد، كتعميرىا بكؿ الكسائؿ األرض إحياء  .9

 التي تعكد بالنفع عمى اإلنساف، مف زراعة كبناء كنحك ذلؾ.
ف إحياء األرض المكات يشترط لو إذف كلي األمر، خاصة في زماننا ىذا الذم أصبحت إ .10

 تحت سمطاف الدكلة.مصنفة فيو كؿ األراضي 
حيائيا، فمتى أىمميا حتى ممؾ  .11 المحيي لؤلرض المكات التي أحياىا مرىكف بعمارتيا كا 

 درست، نزعيا منو اإلماـ كأعطاىا لغيره؛ ألف اإلحياء عمة تممكيا عمى الراجح.
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عبء إحياء ىذه األراضي يقع في المقاـ األكؿ عمى عاتؽ الدكلة، بتنظيـ األمر، كاإلشراؼ  .12
 ياء.عميو، كمراقبة عممية سير اإلح

ٍعؿي  .13 ٍعميكمىةن  ميدَّةن لممقطع لو  ًباألرض ااًلٍنًتفىاعً  إقطاع األراضي ىك جى  .بدكف تمميؾ ميٍطمىقىةن  أىكٍ  مى
حفظ الدكلة لمماؿ العاـ يككف مف جانب الكجكد كذلؾ بإقامة المشاريع كاستثمار األمكاؿ  .14

دارة الممتمكات العامة كتنظيـ استخداميا، ككذلؾ يككف حفظيا العدـ، مف مف جانب  العامة، كا 
 ، كمعاقبة المعتديف بالسرقة أك االختبلس أك خيانة األمانة.خبلؿ منع االعتداء عمييا

السرقة مف األمكاؿ العامة تكجب الحد، كاألمكاؿ الخاصة تمامان، خاصة مع تطكر مفيـك  .15
 بيت الماؿ في عصرنا.

 عية ينبغي حميا، حفاظنامشكمة اقتصادية كاجتما كنظر إليو عمى أنوحارب اإلسبلـ الفقر  .16
 كالعقائد. كالسمكؾ األخبلؽ تمحؽ بو في جانب قد التي المخاطر مف المسمـ المجتمع عمى

بيف اإلسبلـ كيفية معالجة الفقر، مف خبلؿ الحث عمى السعي كالعمؿ، كمف خبلؿ كفالة  .17
 المجتمع بكافة فئاتو لمفقراء كالمساكيف.

األدنى مف المقكمات كالحاجات األساسية لمفرد مف الضماف االجتماعي ىك تكفير الحد  .18
 طعاـ كشراب كممبس كمأكل.

 حفظ األمكاؿ الخاصة مسؤكلية مشتركة بيف أصحابيا كبيف الدكلة. .19
 يعد االستثمار مف أىـ كسائؿ تقكية اقتصاد البمد كالنيكض بو. .20
 ية لبلستثمار.بشرط التزاميـ بالضكابط الشرع لممستثمريف بالتربح كالزيادة تسمح الشريعة .21
 تمجأ بعض الدكؿ إلى تخفيض الضرائب المفركضة عمى االستثمارات، كذلؾ لزيادة حجميا .22

 .بؿ قد سبقت إليو، كىذا المبدأ تقره الشريعة، كجمب المستثمريف
تضمف الدكلة اإلسبلمية التي تطبؽ الشريعة الغراء لممستثمريف أف أمكاليـ كاستثماراتيـ  .23

 عتداء عمييا، فتحفزىـ إلى جمب استثماراتيـ كىـ مطمئنكف.مصكنة محفكظة ال مجاؿ لبل
تعد البنى التحتية حافزان ميمان في جمب االستثمارات لمدكلة، كقد دعت الشريعة اإلسبلمية  .24

إلى العناية بالبنى التحتية، كاعتبرتيا مف فركض الكفايات التي يأثـ المسممكف جميعان إف لـ يقـ 
 بيا أػحد حؽ القياـ.

االقتصادية ليست مطمقة في الشريعة اإلسبلمية، بؿ لمدكلة التدخؿ أحيانان لتنفيذ  الحرية .25
 أحكاـ الشرع، كلمنع اإلضرار باآلخريف.
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يأخذ تدخؿ الدكلة في النشاط االقتصادم صكران متعددة، كإلزاـ المستثمريف االستثمار في  .26
ارات التي تضر بالدكلة مجاالت محددة تحتاجيا الدكلة، أك تمنعيـ مف ممارسة بعض االستثم

 أك بالناس، كيجمع ىذه التدخبلت كميا ضابط رعاية المصمحة كرفع الضرر.
في سبيؿ حفظ  كبيرةأناطت الشريعة اإلسبلمية بكلي األمر أك الدكلة اإلسبلمية مسؤكلية  .27

 .أمكاؿ الناس، كتتمثؿ في السبؿ الكقائية لمحد مف االعتداء عمى أمكاؿ الناس
قامة يتمثؿ الدكر  .28 الكقائي لمدكلة في نشر التديف الصحيح، كتنفيذ أحكاـ الشريعة المطيرة، كا 

 العدؿ بيف الناس، كتكفير فرص العيش الكريـ.
الدكلة مسؤكلة عف أعماؿ مكظفييا كعماليا، فإذا حدث مف أحدىـ ضرر كاقع بالناس،  .29

 كجب عمى الدكلة أف تتحممو كتضمف ىذا الضرر.
مف الككارث كالحركب أك االعتداءات مجيكلة المصدر، إذا تعكض الدكلة المتضرريف  .30

 تعذر عمييـ الحصكؿ عمى التعكيض مف غير جيتيا.

 ثانيًا: التوصيات:
مسائؿ السياسة الشرعية التي تتعمؽ بمسؤكليات الدكلة، في  تخصيص أبحاثضركرة  .1

 كمقارنتيا بالنظـ الحديثة.
الحديثة كفؽ مقتضيات العصر كتعقيداتو أىمية مناقشة المسائؿ المختمفة القديمة منيا ك  .2

 المختمفة. 
االعتناء بمسائؿ االقتصاد، كبياف مكقؼ الشرع منيا، خاصة في ظؿ تطكر النظـ  .3

 االقتصادية الحديثة، كظيكر الكثير مف المسائؿ المستجدة.
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ـ. 2016يكليك  15تاريخ االطبلع: اإلسبلمي،  االقتصادم

 ( .http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/ksc/indexالمكقع)

 .األنصار دار: القاىرة .1ط. المالية الشرعية المعامبلت. )ـ1936 (.إبراىيـ أحمد، بؾ

 دقائؽ.  (ـ1993 - ىػ1414 ).الحنبمى إدريس بف حسف ابف الديف صبلح بف يكنس بف منصكر، البيكتي
 .الكتب عالـ: القاىرة .1ط .اإلرادات منتيى بشرح المعركؼ المنتيى لشرح النيى أكلي

http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/ksc/index
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 عف القناع كشاؼ. (ـ2009) .الحنبمى إدريس بف حسف ابف الديف صبلح بف يكنس بف منصكر، البيكتي
 .العممية الكتب دار: بيركت د.ط. اإلقناع. متف

 ،السنة مصابيح شرح األبرار تحفة.  (ـ2012 - ىػ 1433 ) .عمر بف اهلل عبد الديف ناصر ،البيضاكم
 .اإلسبلمية كالشؤكف األكقاؼ كزارة: الككيت. 1ط .طالب الديف نكر بإشراؼ مختصة لجنة: تحقيؽ

ٍكًجردم مكسى بف عمي بف الحسيف بف أحمد، البييقي ٍسرى . ( ـ 2003 - ىػ 1424 ).بكر أبك الخراساني الخي
 .العممية الكتب دار: بيركت  .3ط عطا، القادر عبد محمد: تحقيؽ.  الكبرل السنف

ٍكًجردم مكسى بف عمي بف الحسيف بف أحمد، البييقي ٍسرى .  (ـ1991 - ىػ1412) .بكر أبك الخراساني الخي
 الدراسات جامعة: كراتشي .1ط قمعجي، أميف المعطي عبد: تحقيؽ ،كاآلثار السنف معرفة

 .الكفاء دار: القاىرة الكعي، دار: حمب قتيبة، دار: دمشؽ اإلسبلمية،

 سنف. ( ـ 1975 - ىػ 1395 ) .عيسى أبكالضحاؾ  بف مكسى بف سىٍكرة بف عيسى بف محمد، الترمذم
براىيـ، الباقي عبد فؤاد كمحمد، شاكر محمد أحمد: تحقيؽ ،الترمذم : مصر .2ط  .عكض عطكة كا 
 .الحمبي البابي مصطفى كمطبعة مكتبة شركة

 ،كالعمكـ الفنكف اصطبلحات كشاؼ مكسكعة.  (ـ1996 ) .الحنفي الفاركقي عمي بف محمد، التيانكم
 .ناشركف لبناف مكتبة: بيركت .1ط .دحركج عمي. د: تحقيؽ

 محمد بف القاسـ أبي بف اهلل عبد بف السبلـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي، تيمية ابف 
 الكتب دار: بيركت. 1ط .اإلسبلـ في الحسبة(. د.ت) .الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية ابف

 .العممية

 محمد :تحقيؽ ،الفقيية القكانيف. (ىػ1430 ) .الغرناطي جزم بف أحمد بف محمد القاسـ، أبك، جزم ابف 
 .نكاكشكطد.ط.  .مكالم
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 لمنشر الفداء أبي دار: سكريا .1الماؿ. ط لبيت العامة المكارد فقو  (.ـ2012). محمد عامر، طجمعك 
 .كالتكزيع

- ىػ1408). الشافعي الحمكم الكناني جماعة بف اهلل سعد بف إبراىيـ بف محمد اهلل، عبد أبك، جماعة ابف
. 3ط .أحمد المنعـ عبد فؤاد. د: تحقيؽ ،اإلسبلـ أىؿ تدبير في األحكاـ تحرير. ( ـ1988
 .بقطر الشرعية المحاكـ رئاسة مف بتفكيض الثقافة دار: الدكحة

 بإماـ الممقب الديف، ركف المعالي، أبك الجكيني، محمد بف يكسؼ بف اهلل عبد بف الممؾ عبد، الجكيني
 محمكد العظيـ عبد: تحقيؽ ،المذىب دراية في المطمب نياية. ( ـ2007-ىػ1428) . الحرميف
 .المنياج دار: جدة .1ط .الٌديب

 الغياثي.  ىػ1401 .الديف ركف المعالي، أبك الجكيني، محمد بف يكسؼ بف اهلل عبد بف الممؾ عبد، الجكيني
 إماـ مكتبة: قطر الثانية،. ط .الديب العظيـ عبد: تحقيؽ ،الظمـ التياث في األمـ غياث= 

 .الحرميف

 عمى المستدرؾ. (ـ1990 – 1411). الحكـ بف نيعيـ بف حمدكيو بف محمد بف اهلل عبد بف محمد، الحاكـ
 .  العممية الكتب دار: بيركت. 1ط. عطا القادر عبد مصطفى: تحقيؽ ، الصحيحيف

 ،(منشكرة غير ماجستير رسالة: ) النفكس حفظ في الدكلة مسؤكلية(.  ـ2013. )الحايؾ محمد غادة، الحايؾ
 .فمسطيف غزة، اإلسبلمية الجامعة

.  (ـ1989. ىػ1419). العسقبلني حجر بف أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد الفضؿ أبك، حجر ابف 
 .العممية الكتب دار: بيركت. 1ط .الكبير الرافعي أحاديث تخريج في الحبير التمخيص

 شرح البارم فتح. (ىػ1379) .العسقبلني حجر بف أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد الفضؿ أبك، حجر ابف
 دار: بيركت ، 1ط.  الخطيب الديف محب ك الباقي عبد فؤاد محمد: تحقيؽ ،البخارم صحيح
 المعرفة
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. (ـ 1999 - ىػ 1420) .العسقبلني حجر بف أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد الفضؿ أبك، حجر ابف
 تميـ أبك بإشراؼ العممي لمبحث المشكاة دار: تحقيؽ ،العشرة المسانيد بزكائد الميرة الخيرة إتحاؼ
 . لمنشر الكطف دار: الرياض. 1ط .إبراىيـ بف ياسر

 العالية المطالب.  (ىػ1419) .العسقبلني حجر بف أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد الفضؿ أبك، حجر ابف
 .1ط سعكد. بف محمد اإلماـ لجامعة قدمت عممية رسالة( 17: )تحقيؽ ،الثمانية المسانيد بزكائد

 .العاصمة دار: السعكدية

 في اإلصابة. ػ(ق1415) .العسقبلني حجر بف أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد الفضؿ أبك، حجر ابف
 الكتب دار: بيركت. 1ط معكض، محمد كعمى المكجكد عبد أحمد عادؿ: تحقيؽ ،الصحابة تمييز
 .العممية

 التعميؽ تغميؽ. (ىػ1405) .العسقبلني حجر بف أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد الفضؿ أبك، حجر ابف
 .اإلسبلمي المكتب: عٌماف. 1ط .القزقي الرحمف عبد سعيد: تحقيؽ ،البخارم صحيح عمى

 في المحتاج تحفة. (ـ 1983 - ىػ 1357). الييتمي حجر بف عمي بف محمد بف أحمد، الييتمي حجر ابف
 .الكبرل التجارية المكتبة: القاىرة . د.ط.المنياج شرح

 .2ط .إبراىيـ الفضؿ أبك محمد: تحقيؽ ،الببلغة نيج شرح.  (ـ1967). الحديد أبي ابف، الحديد أبي ابف
 .العربية الكتب إحياء دار: القاىرة

. باآلثار المحمى .(د.ت.)الظاىرم القرطبي األندلسي حـز بف سعيد بف أحمد بف عمي محمد أبك، حـز ابف
 .الفكر دار: بيركتد.ط. 

 في اإلجماع مراتب. (ـ1983) .الظاىرم القرطبي األندلسي حـز بف سعيد بف أحمد بف عمي، حـز ابف 
 .العممية الكتب دار: بيركت .1ط .كاالعتقادات كالمعامبلت العبادات



 

 
031 

 

 األبصار تنكير شرح المختار الدر. (ـ2002 -ىػ1423). الًحٍصني محمد بف عمي بف محمد، الحصكفي
 . العممية الكتب دار: بيركت .1ط إبراىيـ، خميؿ المنعـ عبد: تحقيؽ ،البحار كجامع

 .القمـ دار: دمشؽ. 1ط ،الفقياء لغة في كاالقتصادية المالية المصطمحات معجـ. (ـ2008). نزيو، حماد

يكليك  24تاريخ االطبلع: ، المباح تقيد في الدكلة سمطة(. د.ت) .الرحمف عبد محمكد رأفتحمبكظ، 
 (. http://www.naseemalsham.com/ar/home.phpـ، المكقع)2016

 ،الكمكـ مف العرب كبلـ كدكاء العمكـ شمس. (ـ 1999 - ىػ 1420). اليمني سعيد بف نشكاف، الحميرم
 .1ط .اهلل عبد محمد يكسؼ د - اإلرياني عمي بف مطير - العمرم اهلل عبد بف حسيف د: تحقيؽ
  الفكر دار: دمشؽ المعاصر، الفكر دار: بيركت

 مسند (. ـ 2001 - ىػ 1421 .)الشيباني أسد بف ىبلؿ بف حنبؿ بف محمد بف أحمد اهلل عبد أبك، حنبؿ بفا
 مؤسسة: . بيركت1. طكآخركف مرشد، عادؿ - األرنؤكط شعيب: تحقيؽ ، حنبؿ بف أحمد اإلماـ
 .الرسالة

 دار: بيركت . د.ط.لمخرشي خميؿ مختصر شرح(. د.ت) .اهلل عبد أبك المالكي اهلل عبد بف محمد، الخرشي
 .لمطباعة الفكر

 السمعية الدالالت تخريج.  (ىػ 1419). الحسف أبك مسعكد ابف مكسى بف أحمد بف محمد بف عمي، الخزاعي
 إحساف. د: تحقيؽ الشرعية، كالعماالت كالصنائع الحرؼ مف اهلل رسكؿ عيد في كاف ما عمى
 . اإلسبلمي الغرب دار: بيركت .2ط .عباس

 .السنف معالـ. (ـ1932 - ىػ 1351). البستي الخطاب بف إبراىيـ بف محمد بف حمد سميماف أبك، الخطابي
 .العممية المطبعة: حمب. 1ط

 ،(منشكرة غير ماجستير رسالة) ،خاصة ممكية إلى العامة الممكية تحكيؿ ،(ـ2001) محمد فريد، الخطيب
 .القاىرة جامعة – العمكـ دار كمية

http://www.naseemalsham.com/ar/home.php
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 .العربي الفكر دار: القاىرة. 1ط .الشرعية المعامبلت أحكاـ. (ـ2008). عمي، الخفيؼ

 المبتدأ ديكاف. (ـ 1988 - ىػ 1408). زيد أبك خمدكف ابف محمد، بف محمد بف الرحمف عبد، خمدكف ابف 
 .2ط .شحادة خميؿ: تحقيؽ األكبر، الشأف ذكم مف عاصرىـ كمف كالبربر العرب تاريخ في كالخبر
 .الفكر دار: بيركت

 سنف.  (د.ت). السًٍّجٍستاني األزدم عمرك بف شداد بف بشير بف إسحاؽ بف األشعث بف سميماف، داكد أبك 
 .العصرية المكتبة: بيركت. د.ط. الحميد عبد الديف محيي محمد: تحقيؽ ، داكد أبي

 غزة، اإلسبلمية الجامعة ،(منشكرة غير ماجستير رسالة) ،الزكاة أمكاؿ تنمية ،(ـ2013) عمر تيماء، الدحدكح
 .فمسطيف

 .الرسالة مؤسسة: بيركت. 3ط .تقييده في الدكلة سمطاف كمدل الحؽ. (ـ1984) .فتحي، الدريني

 دار: دمشؽ . د.ط.الكبير الشرح عمى الدسكقي حاشية. (د.ت).  المالكي عرفة بف أحمد بف محمد، الدسكقي
 . الفكر

 الشريعة في تقييدىا في الدكلة سمطاف كمدل االقتصادية الحرية.  (2010). جنيد محمد، الديرشكم
 .النكادر دار: سكريا- لبناف. 1ط .اإلسبلمية

 ،النببلء أعبلـ سير. (ـ 1985/  ىػ 1405). قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك، الذىبي
 .الرسالة مؤسسة: بيركت. 3ط .األرناؤكط شعيب: تحقيؽ

 إلى األكؿ مف القرارات ،اإلسبلمي الفقيي المجمع قرارات اإلسبلمي، العالـ رابطة، اإلسبلمي العالـ رابطة
 .عشر السابع

 التفسير=  الغيب مفاتيح. (ق 1420 ) .الرم خطيبابف  الديف فخر عمر بف محمد اهلل عبد أبك، الرازم
 . العربي التراث إحياء دار: بيركت. 3ط .الكبير
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 ،المحصكؿ(.  ـ 1997 - ىػ 1418 ) .الرم خطيبابف  الديف فخر عمر بف محمد اهلل عبد أبك، الرازم
  .الرسالة مؤسسة: . بيركت3ط .العمكاني فياض جابر طو الدكتكر: تحقيؽ

 ميٍسنىد شرحي . ( ـ 2007 - ىػ 1428). القزكيني القاسـ أبك الكريـ، عبد بف محمد بف الكريـ عبد، الرافعي
اًفعيٌ   .اإًلسبلمية كالشؤكف األكقاؼ كزارة: قطر. 1ط .زىراف بكر محمَّد كائؿ بكر أبك: تحقيؽ ،الشَّ

 .الخراج ألحكاـ االستخراج. (ـ1985 - ىػ 1405). الحنبمي أحمد بف الرحمف عبد الفرج أبك، رجب ابف
 .العممية الكتب دار: بيركت. 1ط

 غاية شرح في النيى أكلي مطالب. (ـ1994 - ىػ1415). السيكطي عبده بف سعد بف مصطفى، الرحيباني
 . اإلسبلمي المكتب: بيركت. 2ط .المنتيى

 كالتكجيو كالشرح كالتحصيؿ البياف.  (ـ 1988 - ىػ 1408). القرطبي أحمد بف محمد الكليد أبك، رشد ابف 
 .اإلسبلمي الغرب دار: بيركت. 2ط .كآخركف حجي محمد: تحقيؽ ،المستخرجة لمسائؿ كالتعميؿ

 محمد: تحقيؽ ،المميدات المقدمات. ( ـ 1988 - ىػ 1408). القرطبي أحمد بف محمد الكليد أبك،  رشد ابف
 . اإلسبلمي الغرب دار: بيركت. 1ط .حجي

 بداية. (ـ 2004 - ىػ1425). القرطبي رشد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف محمد، الحفيد رشدابف  
 .الحديث دار: القاىرة . د.ط.المقتصد كنياية المجتيد

 اإلماـ حقائؽ لبياف الشافية الكافية اليداية. (ىػ1350) .المالكي التكنسياألنصارم  قاسـ بف محمد، الرصاع
 .العممية المكتبة. 1ط .عرفة ابف حدكد شرح= الكافية عرفة ابف

 مجدم.د: تحقيؽ ،التنبيو شرح النبيو كفاية.  (ـ2009). محمد بف أحمد الديف نجـ العباس أبك، الرفعة ابف
 . العممية الكتب دار: بيركت. 1ط .باسمكـ سركر
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. 2ط .المنياج شرح إلى المحتاج نياية.  (ـ1984/ىػ1404). الديف شياب حمزة بف أحمد بف محمد، الرممي
 .الفكر دار: بيركت

 طارؽ: تحقيؽ الشافعي، المذىب فركع في المذىب بحر. (ـ2009). إسماعيؿ بف الكاحد عبد، الركياني
 .العممية الكتب دار: بيركت. 1ط .السيد فتحي

 جكاىر مف العركس تاج. (ىػ1424). الفيض أبك الحسيني، الرٌزاؽ عبد بف محٌمد بف محٌمد، الزبيدم
 .اليداية دار: الككيت. 2ط .المحققيف مف مجمكعة: المحقؽ ،القامكس

 .المكتبي دار: دمشؽ. 1ط .معاصرة إسبلمية قضايا مكسكعة. (ـ2009). مصطفى محمد، الزحيمي

 .القمـ دار: دمشؽ. 1ط .االلتزاـ نظرية إلى المدخؿ.  (ـ1999). أحمد مصطفى، الزرقا

 .القمـ دار: دمشؽ. 1ط .العاـ الفقيي المدخؿ. (ـ1998)، مصطفى أحمد. الزرقا

: تحقيؽ الزركشي، شرح. (ـ 1993 - ىػ 1413). الحنبمي المصرم الزركشي اهلل عبد بف محمد الزركشي
 .العبيكاف دار: السعكدية. 1ط .جبريف بف اهلل عبد

: الككيت. 2ط .الفقيية القكاعد في المنثكر.  (ـ1985 - ىػ1405) .بيادر بف اهلل عبد بف محمد، الزركشي
 . الككيتية األكقاؼ كزارة

 رسالة) ،اإلسبلمي الفقو في العاـ الماؿ عمى االعتداء في الكظيفة استغبلؿ ،(ـ2007) .فاركؽ أيمف، زعرب
 .فمسطيف بغزة، اإلسبلمية الجامعة ،(منشكرة غير ماجستير

 بك عمي: تحقيؽ ،اإلعراب صنعة في المفصؿ. (ـ1993). اهلل جار أحمد بف عمرك بف محمكد، الزمخشرم
 .اليبلؿ مكتبة: بيركت. 1ط .ممحـ

: تحقيؽ ،األمكاؿ. (ـ 1986 - ىػ 1406) .الخرساني اهلل عبد بف قتيبة بف مخمد بف حميد، زنجكيو ابف 
  .اإلسبلمية كالدراسات لمبحكث فيصؿ الممؾ مركز: السعكدية .1ط .فياض ذيب شاكر
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 .العربي الفكر دار: القاىرة . د.ط.التفاسير زىرة)د.ت(. . مصطفى بف أحمد بف محمد، زىرة أبك

 .العربي الفكر دار: القاىرةد.ط.  .العقد كنظرية لممكيةا (.د.ت. )مصطفى بف أحمد بف محمد، زىرة أبك

 بغية حاشيتو مع اليداية ألحاديث الراية نصب. ( ـ1997/ىػ1418). محمد بف يكسؼ بف اهلل عبد، الزيمعي
 .كالنشر لمطباعة الرياف مؤسسة: بيركت. 1ط .عكامة محمد: تحقيؽ ،الزيمعي تخريج في األلمعي

: القاىرة. 1ط. الدقائؽ كنز شرح الحقائؽ تبييف.  (ق1313). البارعي محجف بف عمي بف عثماف، الزيمعي
 .القاىرة بكالؽ، - األميرية الكبرل المطبعة

 غير ماجستير رسالة) ،اإلسبلمي االقتصاد في االستثمار ضكابط ،(ـ2008) .الحفيظ عبد، ساسي بف
 .الجزائر باتنة، – لخضر الحاج جامعة ،(منشكرة

 النفائس دار: عٌماف. 1ط ،اإلسبلمي الفقو في ضكابطو ك احكامو االستثمار. (ـ2000).محمد قطب، سانك
 .التكزيع ك النشر ك لمطباعة

 بأحكاـ مقارنة فقيية دراسة اإلسبلمي الفقو في العدكاف ضماف.  ـ1990.  سراج أحمد محمد، سراج
 .كالتكزيع لمنشر الثقافة دار: القاىرة. 1ط ،القانكف في التقصيرية المسؤكلية

 . المعرفة دار: بيركت . د.ط.المبسكط.  (ـ1993-ىػ1414). سيؿ أبي بف أحمد بف محمد، السرخسي

: تحقيؽ ،الكبرل الطبقات.  (ـ 1990 - ىػ 1410). البغدادم الياشمي منيع بف سعد بف محمد، سعد ابف
 .العممية الكتب دار: بيركت. 1ط .عطا القادر عبد محمد

 ،األعظـ كالمحيط المحكـ.  (ـ 2000 - ىػ 1421) .المرسي سيده بف إسماعيؿ بف عمي، سيده ابف 
 . العممية الكتب دار: بيركت. 1ط ىنداكم. الحميد عبد: تحقيؽ

 التنزيؿ، استنباط في اإلكميؿ. (ـ 1981 - ىػ 1401). الديف جبلؿ بكر أبي بف الرحمف عبد، السيكطي
 .العممية الكتب دار: بيركت. 1ط .الكاتب القادر عبد الديف سيؼ: تحقيؽ
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 .عمفة أبك رائد: تحقيؽ ،ماجو ابف سنف شركح. (ـ2007) .الديف جبلؿ بكر أبي بف الرحمف عبد، السيكطي
 .األفكار بيت: عٌماف. 1ط

: بيركت. 1ط .كالنظائر األشباه.  (ـ1990 - ىػ1411). الديف جبلؿ بكر أبي بف الرحمف عبد، السيكطي
 .العممية الكتب دار

 مشيكر: تحقيؽ ،المكافقات. (ـ1997/ ىػ1417) .الغرناطي المخمي محمد بف مكسى بف إبراىيـ، الشاطبي
 .عفاف ابف دار: القاىرة. 1ط .سمماف آؿ حسف بف

 دار: بيركت .. د.طاألـ.  (ـ1990/ىػ1410 ) .شافع بف عثماف بف العباس بف إدريس بف محمد، الشافعي
 .المعرفة

 أحمد: تحقيؽ ،الرسالة .(ـ1940/ىػ1358) .شافع بف عثماف بف العباس بف إدريس بف محمد، الشافعي
 .الحمبي مكتبو: مصر. 1ط .شاكر

 .النفائس دار: عٌماف. 3ط .المعاصرة الزكاة قضايا في فقيية أبحاث. (ـ2004). عثماف، شبير

 النشر دار: القاىرة .1.ط .اإلسبلمية الشريعة ضكء في العاـ الماؿ حرمة. (ـ1999). حسيف ،شحاتة
 .لمجامعات

 .لمجامعات النشر دار: القاىرة. 1ط .كالتطبيؽ الفكر بيف اإلسبلمي االقتصاد. (ـ2008)، حسيف. شحاتة

 ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني. ( ـ1994 - ىػ1415). الشافعي الخطيب أحمد بف محمد، الشربيني
 . العممية الكتب دار: بيركت ،1.ط .المنياج

 مكتب: تحقيؽ ،شجاع أبي ألفاظ حؿ في اإلقناع. (ىػ1415). الشافعي الخطيب أحمد بف محمد ،شربينيال
 .الفكر دار: بيركت .1ط .الفكر دار - كالدراسات البحكث

 . الجامعية الدار: بيركت .10ط .اإلسبلمي الفقو في المدخؿ.  (ـ1985). ، محمد مصطفىشمبي
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: تحقيؽ ، األكطار نيؿ. ( ـ1993 - ىػ1413) .اليمني اهلل عبد بف محمد بف عمي بف محمد، الشككاني
 . الحديث دار: القاىرة .1ط . الصبابطي الديف عصاـ

 عمى المتدفؽ الجرار السيؿ.  (ـ2004 - ىػ1425). اليمني اهلل عبد بف محمد بف عمي بف محمد، الشككاني
 .حـز ابف دار: بيركت .1ط .األزىار حدائؽ

 ،كاآلثار األحاديث في المصنؼ الكتاب. ػ(ق1409). العبسي إبراىيـ بف محمد بف اهلل عبد، شيبة أبي ابف
 .الرشد مكتبة: الرياض. 1ط .الحكت يكسؼ كماؿ: تحقيؽ

 محمد فييـ: تحقيؽ المدينة، تاريخ. ػ(ق1399) .البصرم النميرم ريطة بف عبيدة بف شبة بف عمر، شبة ابف
 د.ط.  .شمتكت

 اإلسبلمي الفقو مجمعمجمة  .تكظيؼ أمكاؿ الزكاة. اإلسبلمي المؤتمر منظمةـ(. 1987شيخ عبد اهلل، آدـ. )
 .421 – 1/381 (3)1 التابعة لمنظمة المؤتمر،

 الكتب دار: بيركت. 1ط .الشافعي اإلماـ فقة في الميذب. (ـ1995). يكسؼ بف عمي بف إبراىيـ، الشيرازم
 .العممية

 .ىيتك حسف محمد. د: تحقيؽ ،الفقو أصكؿ في التبصرة. (ىػ1403) .يكسؼ بف عمي بف إبراىيـ، الشيرازم
 .الفكر دار: دمشؽ .1ط

 الصاكم بحاشية المعركؼ المسالؾ ألقرب السالؾ بمغة.  (د.ت). المالكيالخمكتي  محمد بف أحمد، الصاكم
 .المعارؼ دار: القاىرة د.ط. كصفي، كماؿ: تحقيؽ ، الصغير الشرح عمى

 .لممطبكعات التعارؼ دار: بيركت .20ط .اقتصادنا.  (ـ1987). باقر محمد، الصدر

مي، الصبلبي : بيركت .7ط .أحدىاث كىتحميؿ كقائع عرضي  النٌبكية السٍّيرةي .  (ـ 2008 - ىػ 1429). محمد عى
 . كالتكزيع كالنشر لمطباعة المعرفة دار
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 .الحديث دار: القاىرة. د.ط. السبلـ سبؿ. (د.ت). األمير صبلح بف إسماعيؿ بف محمد، الصنعاني

ًغيرً  الجىاًمع شىرٍحي  التَّنكيري .  (ـ2011 - ىػ 1432) .األمير صبلح بف إسماعيؿ بف محمد، الصنعاني  ،الصَّ
 . السبلـ دار مكتبة: الرياض .1ط .إبراىيـ محمَّد إسحاؽ محمَّد. د: تحقيؽ

 مف المستخرج أك المختارة األحاديث. (ـ 2000 - ىػ 1420). الكاحد عبد بف محمد، المقدسي الضياء
 اهلل عبد بف الممؾ عبد: تحقيؽ ،صحيحييما في كمسمـ البخارم يخرجو لـ مما المختارة األحاديث

 . كالتكزيع كالنشر لمطباعة خضر دار: بيركت ،3ط .دىيش بف

 حمدم: تحقيؽ ،الكبير المعجـ. (ـ1983). الشامي المخمي مطير بف أيكب بف أحمد بف سميماف، الطبراني
 .تيمية ابف مكتبة: القاىرة .2ط .السمفي المجيد عبد بف

 طارؽ: المحقؽ ،األكسط المعجـ. (ىػ1415). الشامي المخمي مطير بف أيكب بف أحمد بف سميماف، الطبراني
 .الحرميف دار: القاىرةالحسيني. د.ط.  إبراىيـ بف المحسف عبد,  محمد بف اهلل عكض بف

 في البياف جامع. ( ـ 2000 - ىػ 1420). اآلممي غالب بف كثير بف يزيد بف جرير بف محمد، الطبرم
 . الرسالة مؤسسة: بيركت .1ط .شاكر محمد أحمد: تحقيؽ ،القرآف تأكيؿ

 الرسؿ تاريخ=  الطبرم تاريخ. ( ىػ 1387 ). اآلممي غالب بف كثير بف يزيد بف جرير بف محمد، الطبرم
 . التراث دار: بيركت .2ط .كالممكؾ

 الحميد عبد: تحقيؽ ،السنف حقائؽ عف الكاشؼ .(ـ 1997 - ىػ 1417). اهلل عبد بف الحسيف، الطيبي
 . الباز مصطفى نزار مكتبة: الرياض .1طىنداكم. 

 الدر عمى المحتار رد.  (ـ1992 - ىػ1412) .الحنفي العزيز عبد بف عمر بف أميف محمد، عابديف ابف
 .الفكر دار: بيركت .2ط .المختار
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 بتعكيض كعبلقتو اإلسبلمي الفقو في الضرر عف التعكيض ،(ـ2011)العزيز عبد بف محمد، عباة أبك 
 العربية نايؼ جامعة ،(منشكرة غير ماجستير رسالة) ،السعكدم النظاـ في الطبيعية الككارث أضرار
 . السعكدية العربية المممكة األمنية، لمعمكـ

 ،االستذكار. (ـ2000 –ىػ 1421). القرطبي البر عبد بف محمد بف اهلل عبد بف يكسؼ، البر عبد ابف
 ,العممية الكتب دار: بيركت .1ط .معكض عمي محمد عطا، محمد سالـ: تحقيؽ

 مف المكطأ في لما التمييد  ىػ(.1387) .القرطبي البر عبد بف محمد بف اهلل عبد بف يكسؼ ،البر عبد ابف
 األكقاؼ عمكـ كزارة: المغرب د.ط. البكرم، محمدك  العمكم مصطفى: تحقيؽ ،كاألسانيد المعاني
 .اإلسبلمية كالشؤكف

 حبيب: تحقيؽ ،المصنؼ. (ىػ1403). الصنعاني اليماني الحميرم نافع بف ىماـ بف بكر أبك، الرزاؽ عبد
 .العممي المجمس: اليند .2ط .األعظمي الرحمف

 – اإلسبلمية لمشؤكف األعمى المجمس: إصدار ،اإلسبلـ في االقتصادم النظاـ .محمد أحمد، المطمب عبد
 .كاألربعكف السابع العدد القاىرة،

 عالـ مذىب عمى المعكنة. (د.ت). المالكي البغدادم الثعمبي نصر بف عمي بف محمد أبك، الكىاب عبد
 .الباز أحمد مصطفى التجارية، المكتبة: المكرمة مكةالحٌؽ. د.ط.  عبد حميش: تحقيؽ ، المدينة

ىراس.  محمد خميؿ: تحقيؽ ،األمكاؿ كتاب. (د.ت). البغدادم اليركم اهلل عبد بف سبٌلـ بف القاسـ، عبيد أبك
 . الفكر دار: بيركتد.ط. 

 الطالب كفاية شرح عمى العدكم حاشية. ( ـ1994 - ىػ1414). الصعيدم مكـر بف أحمد بف عمي ،العدكم
 .الفكر دار: بيركت البقاعي. د.ط.  محمد الشيخ يكسؼ: تحقيؽ ،الرباني
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 – ىػػ1408. )العراقي إبراىيـ بف بكر أبي بف الرحمف عبد بف الحسيف بف الرحيـ عبد الديف زيف، العراقي
ٌمد ًبف مىحميكد: تحقيؽ ،الديف عمكـ إحياء أحاديث تخريجـ(. 1987 ٌداد ميحى  دار: الرياض .1ط .الحى

 . لمنشر العاصمة

 رياض لطرؽ الفالحيف دليؿ.  (ـ 1987 - ىػ 1408). الشافعي عبلف بف محمد بف عمي محمد، عبلف ابف 
 .كالتكزيع كالنشر لمطباعة المعرفة دار: بيركت .4ط .شيحا مأمكف خميؿ: تحقيؽ ،الصالحيف

. 1. طخميؿ مختصر شرح الجميؿ منح. (ـ1989/ىػ1409). المالكي محمد بف أحمد بف محمد، عميش
 .الفكر دار: بيركت

: تحقيؽ ،الشافعي اإلماـ مذىب في البياف. (ـ 2000 -ىػ 1421) .سالـ بف الخير أبي بف يحيى، العمراني
 .المنياج دار: جدة .1ط .النكرم محمد قاسـ

 .كالتسكيؽ لؤلبحاث السعكدية الشركة: جدة. د.ط. اإلسبلمية الشريعة تطبيؽ (.د.ت. )الحميـ عبد، عكيس

 مباني تنقيح في األفكار نخب. (ـ 2008 - ىػ 1429 ).الحنفى الغيتابى مكسى بف أحمد بف محمكد، العيني
 كالشؤكف األكقاؼ كزارة: قطر .1ط .إبراىيـ بف ياسر: تحقيؽ ،اآلثار معاني شرح في األخبار

 .اإلسبلمية

 .1ط .اليداية شرح البناية.  (ـ 2000 - ىػ 1420)  .الحنفى الغيتابى مكسى بف أحمد بف محمكد، العيني
 .العممية الكتب دار: بيركت

 .المعرفة دار: بيركت . د.ط. الديف عمكـ إحياء ـ(.2004. )حامد أبك محمد بف محمد، الغزالي

 .الميماف كدار الببلد بنؾ: الرياض .1ط .الزكاة نكازؿ. (ـ2008) .منصكر اهلل عبد، الغفيمي

. المناكم كشرحي الصغير الجامع لعمؿ المداكم. (ـ1996). أبك الفيض الصدٍّيؽ بف محمد بف أحمد، الغمارم
 .الكتبي دار: القاىرة .1ط
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:  تحقيؽ ، المغة مقاييس معجـ. (ـ1979 - ىػ1399). زكريا بف فارس بف أحمد الحسيف أبك، فارس ابف 
 .الفكر دار: بيركت .1ط .ىاركف محمد السبلـ عبد

 د المخزكمي، ميدم د: تحقيؽ ،العيف كتاب. (ـ1999). تميـ بف عمرك بف أحمد بف الخميؿ، الفراىيدم
 .اليبلؿ كمكتبة دار: بيركت .1طالسامرائي.  إبراىيـ

 اإلسبلمي الفقو مجمعمجمة  .تكظيؼ أمكاؿ الزكاة. اإلسبلمي المؤتمر منظمةـ(. 1987الفرفكر، صالح. )
 .421 – 1/381 (3)1 التابعة لمنظمة المؤتمر،

: بيركت . د.ط. الكبير الشرح غريب في المنير المصباح. (د.ت). الحمكم عمي بف محمد بف أحمد، الفيكمي
 . العممية المكتبة

 الكتب دار: بيركت د.ط. ،األخبار عيكف. (ق 1418) .الدينكرم قتيبة بف مسمـ بف اهلل عبد، قتيبةابف  
 .العممية

. د.ط. المغني.  (ـ1968 ىػ1388) .المقدسي الجماعيمي قدامة بف محمد بف أحمد بف اهلل عبد، قدامة ابف 
 . القاىرة مكتبة: القاىرة

 في الكافي.  (ـ 1994 - ىػ 1414) .المقدسي الجماعيمي قدامة بف محمد بف أحمد بف اهلل عبد، قدامة ابف 
 . العممية الكتب دار: بيركت .1ط .أحمد اإلماـ فقو

 محمد: تحقيؽ ، التجريد. (ـ 2006 - ىػ 1427). حمداف بف جعفر بف أحمد بف محمد بف أحمد، القدكرم
 . السبلـ دار: القاىرة .2ط .محمد جمعة عمي ك سراج أحمد

 أعراب، سعيد حجي، محمد: تحقيؽ الذخيرة،. (ـ1994). المالكي الرحمف عبد بف إدريس بف أحمد، القرافي
 . اإلسبلمي الغرب دار: بيركت .1ط خبزة. بك محمد
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 عف الفتاكل تمييز في اإلحكاـ. ( ـ 1995 - ىػ 1416) .المالكي الرحمف عبد بف إدريس بف أحمد، القرافي
 البشائر دار: بيركت .2ط غدة. أبك الفتاح عبد: تحقيؽ ،كاإلماـ القاضي كتصرفات األحكاـ

 . كالتكزيع كالنشر لمطباعة اإلسبلمية

 شرح في األصكؿ نفائس.  (ـ1995 - ىػ1416) .المالكي الرحمف عبد بف إدريس بف أحمد، القرافي
 نزار مكتبة: مكة .1ط معكض. محمد عمي المكجكد، عبد أحمد عادؿ: تحقيؽ ،المحصكؿ
 . الباز مصطفى

: بيركت .1ط .الفركؽ أنكاء في البركؽ أنكار. (ـ1998) .المالكي الرحمف عبد بف إدريس بف أحمد، القرافي
 .الكتب عالـ

 . الرسالة مؤسسة: بيركت .2ط .الزكاة فقو. (ـ1973). يكسؼ، القرضاكم

 .الرسالة مؤسسة: بيركت .1ط .اإلسبلـ عالجيا ككيؼ الفقر مشكمة. (ـ1985)، يكسؼ. القرضاكم

 . الشركؽ دار: القاىرة .1ط .اإلسبلـ في البيئة رعاية. (ـ2002)، يكسؼ. القرضاكم

 دار: القاىرة .2ط .كمكاف زماف كؿ في لمتطبيؽ صالحة اإلسبلـ شريعة. (ـ1993)، يكسؼ. القرضاكم
 .الصحكة

: القاىرة .4. طمقاصدىا ك الشريعة نصكص ضكء في الشرعية السياسة.  (ـ2011)، يكسؼ. القرضاكم
 .كىبة مكتبة

=  القرآف ألحكاـ الجامع. (ـ 1964 - ىػ1384). األنصارم فرح بف بكر أبي بف أحمد بف محمد، القرطبي
براىيـ البردكني أحمد: تحقيؽ ،القرطبي تفسير  . المصرية الكتب دار: القاىرة. 2ط .أطفيش كا 

ـ، المكقع 2016مارس  5ـ(. حكـ االستثمار في األسيـ، تاريخ االطبلع، 2004عمي. )قرة داغي، 
(http://www.aljazeera.net .) 

http://www.aljazeera.net/
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 .7ط .البخارم صحيح لشرح السارم إرشاد. (ىػ1323). القتيبي بكر أبى بف محمد بف أحمد، القسطبلني
 .األميرية الكبرل المطبعة: مصر

 .الفكر دار: بيركت . د.ط. الرسالة متف ،(د.ت). المالكي النفزم الرحمف عبد بف اهلل عبد، القيركاني

. 27ط .العباد خير ىدم في المعاد زاد. (ـ1994/ ىػ1415). أيكب بف بكر أبي بف محمد، القيـ ابف
 . الرسالة مؤسسة: بيركت

 ترتيب في الصنائع بدائع. (ـ1986 - ىػ1406). الحنفي الكاساني أحمد بف مسعكد بف بكر أبك، الكاساني
 .العممية الكتب دار: بيركت .2ط .الشرائع

 المصطمحات في معجـ الكميات. (ـ1998 - ىػ1419). الحنفي البقاء أبك الحسيني مكسى بف أيكب، الكفكم
 .الرسالة مؤسسة: بيركت .1ط .المصرم محمدك  دركيش عدناف: تحقيؽ ،المغكية كالفركؽ

 ،(منشكرة غير ماجستير رسالة) ،اإلسبلمية الشريعة في الجريمة مف الكقاية ،(ـ1989) سمطاف عمي، الككارم
 .السعكدية العربية المممكة الرياض، كالتدريب، لمدراسات العربي المركز

.  ػ(ق1424-ىػ1411).في المممكة العربية السعكدية كاإلفتاء العممية لمبحكث الدائمة المجنة، الدائمة المجنة
 - كاإلفتاء العممية البحكث إدارة رئاسة: الرياض .1ط األكلى. المجمكعة - الدائمة المجنة فتاكل
 .لمطبع العامة اإلدارة

 عبد أحمد الدكتكر: تحقيؽ ،التبصرة.  (ـ 2011 - ىػ 1432). الحسف أبك الربعي، محمد بف عمي، المخمي
 . اإلسبلمية كالشؤكف األكقاؼ كزارة: قطر .1ط .نجيب الكريـ

. د: تحقيؽ ،البييقي خبلفيات مختصر. ( ـ1997 - ىػ1417). اإلشبيمى أحمد بف فىرح بف أحمد، المخمي
 .الرشد مكتبة: الرياض .1ط .عقؿ الكريـ عبد ذياب
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: مصر . د.ط.الباقي عبد فؤاد محمد: تحقيؽ ،ماجو ابف سنف.  (د.ت). القزكيني يزيد بف محمد، ماجو ابف 
 .العربية الكتب إحياء دار

 الشاذلي محمد: تحقيؽ ،مسمـ بفكائد الميعٍمـ. (ـ1988). المالكي التًَّميمي عمر بف عمي بف محمد، المازرم
 .بالجزائر لمكتاب الكطنية المؤٌسسة لمنشر، التكنسية الدار: الجزائر .2ط .النيفر

 المختار محمَّد: تحقيؽ ،التمقيف شرح.  (ـ 2008). المالكي التًَّميمي عمر بف عمي بف محمد، المازرم
 .اإًلسبلمي الغرب دار: بيركت .2طالٌسبلمي. 

 ،مالؾ اإلماـ مكطأ. (ـ 1985 - ىػ 1406). المدني األصبحي عامر بف مالؾ بف أنس بف، مالؾ مالؾ
 .العربي التراث إحياء دار: بيركت .1ط .الباقي عبد فؤاد محمد: تحقيؽ

 في الكبير الحاكم. (ـ 1999- ىػ 1419). البغدادم البصرم حبيب بف محمد بف محمد بف عمي، الماكردم
: بيركت .1ط .المكجكد عبد أحمد عادؿ معكض، محمد عمي: تحقيؽ.  الشافعي اإلماـ مذىب فقو
 . العممية الكتب دار

: القاىرةد.ط.  .السمطانية األحكاـ. (د.ت).البغدادم البصرم حبيب بف محمد بف محمد بف عمي ،الماكردم
 القاىرة - الحديث دار

 .الخبلؼ مف الراجح معرفة في اإلنصاؼ. (د.ت). الحنبمي الصالحي الدمشقي سميماف بف عمي، المرداكم
 .العربي التراث إحياء دار: بيركت .2ط

: تحقيؽ ،المبتدم بداية شرح في اليداية. (د.ت). الفرغاني الجميؿ عبد بف بكر أبي بف عمي، المرغيناني
 .العربي التراث احياء دار: بيركت يكسؼ. د.ط. طبلؿ

 العدؿ بنقؿ المختصر الصحيح المسند. (ـ1991). النيسابكرم القشيرم الحسف أبك الحجاج بف مسمـ، مسمـ
: بيركت .1ط .الباقي عبد فؤاد محمد: تحقيؽ  ، كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ إلى العدؿ عف
 . العربي التراث إحياء دار
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 لمنشر. الدعكة دار: االسكندرية .1ط .الكسيط المعجـ .(ـ2004.)كآخركف مصطفى إبراىيـ ،مصطفى

 .الرسالة مؤسسة: بيركت. 1ط .الخاصة الممكية قيكد(. ـ1988. )اهلل عبد، المصمح

نىفي   الحسف بف محمكد بف الحسيف، المظيرم  ،المصابيح شرح في المفاتيح(. ـ 2012 - ىػ 1433. )الحى
 .النكادر دار: الككيت. 1ط .طالب الديف نكر: تحقيؽ

 - ىػ 1418. )الديف برىاف إسحاؽ، أبك مفمح، ابف محمد بف اهلل عبد بف محمد بف إبراىيـ، مفمح ابف 
 .العممية الكتب دار: بيركت. 1ط .المقنع شرح في المبدع(. ـ1997

 المؤتمر إلى مقدـ بحث  ،األمكاؿ الستثمار الشرعية الضكابط ،(ـ 2005 مايك 9) مقداد إبراىيـ زياد، مقداد
 المنعقد المعاصرة، كالتحديات التنمية آفاؽ بيف فمسطيف، في كالتمكيؿ االستثمار األكؿ، العممي
 .فمسطيف غزة، – اإلسبلمية بالجامعة في التجارة بكمية

 ،(منشكرة غير دكتكراة رسالة) ،كتنميتو الماؿ حفظ في الشريعة مقاصد ،(ـ2000) سعد بف محمد، المقرف
 .السعكدية العربية المممكة القرل، أـ جامعة

. د.ط. األحكاـ غرر شرح الحكاـ درر(. د.ت. )خسرك بمبل الشيير عمي بف فرامرز بف محمد، خسرك مبل
 .العربية الكتب إحياء دار: بيركت

 مشكاة شرح المفاتيح مرقاة(. ـ2002 - ىػ1422. )اليركم الحسف أبك محمد بف عمي، القارم عمي مبل
 .الفكر دار: بيركت. 1ط .المصابيح

 تخريج في المنير البدر(. ـ2004-ىػ1425. )المصرم الشافعي أحمد بف عمي بف عمر، الممقف ابف
 كياسر سميماف بف اهلل كعبد الغيط أبك مصطفى: تحقيؽ ،الكبير الشرح في الكاقعة كاألثار األحاديث

 .كالتكزيع لمنشر اليجرة دار: الرياض. 1طكماؿ.  بف
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. 1ط .المينير البدر خبلصة(. ـ1989-ىػ1410). المصرم الشافعي أحمد بف عمي بف عمر،  الممقف ابف
 . كالتكزيع لمنشر الرشد مكتبة: الرياض

 الجامع لشرح التكضيح(.  ـ 2008 - ىػ 1429) .المصرم الشافعي أحمد بف عمي بف عمر، الممقف ابف
 .النكادر دار: دمشؽ. 1ط .التراث كتحقيؽ العممي لمبحث الفبلح دار: تحقيؽ ،الصحيح

. المنياج أحاديث إلى المحتاج تذكرة(. ـ1994) .المصرم الشافعي أحمد بف عمي بف عمر، الممقف ابف
 .اإلسبلمي المكتب: بيركت. 1ط .السمفي المجيد عبد حمدم: تحقيؽ

 ،األحكاـ عمدة بفكائد اإلعبلـ(.  ـ 1997 - ىػ 1417) .المصرم الشافعي أحمد بف عمي بف عمر، الممقف
 .كالتكزيع لمنشر العاصمة دار: السعكدية. 1ط .المشيقح محمد بف أحمد بف العزيز عبد: تحقيؽ

. 1ط .الصغير الجامع شرح القدير فيض(. ىػ1356) .عمي بف العارفيف تاج بف الرؤكؼ عبد محمد، المناكم
 .الكبرل التجارية المكتبة: مصر

.) المنبجي الخزرجي األنصارم مسعكد بف زكريا يحيى أبي بف عمي محمد أبك الديف جماؿ، المنبجي
. 2ط .المراد فضؿ محمد: تحقيؽ ،كالكتاب السنة بيف الجمع في المباب(. ـ1994 - ىػ1414
 . القمـ دار: دمشؽ

 دار: بيركت. 2ط .العرب لساف. (ىػ1414. )األنصارمالفضؿ  أبك عمى بف مكـر بف محمد، منظكر ابف
 .صادر

 لمختصر كاإلكميؿ التاج(. ـ1994-ىػ1416.) العبدرم يكسؼ بف القاسـ أبي بف يكسؼ بف محمد ،المكاؽ
 . العممية الكتب دار: بيركت. 1ط .خميؿ

 ،المختار لتعميؿ االختيار(.  ـ 1937 - ىػ 1356). الحنفي مكدكد بف محمكد بف اهلل عبد، المكصمي
 .الحمبي مطبعة: القاىرة. 1ط .دقيقة أبك محمكد الشيخ: تحقيؽ
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 عبد الديف محيي محمد: تحقيؽ ،الكتاب شرح في المباب(. د.ت) .الحنفي طالب بف الغني عبد، الميداني
 .العممية المكتبة: بيركت. 1ط .الحميد

 الكتاب دار: القاىرة. 2ط .كنز شرح الرائؽ البحر(. د.ت) .محمد بف إبراىيـ بف الديف زيف، نجيـ ابف 
 .اإلسبلمي

 أىًبيٍ  مىٍذىىًب  عىمىى كىالنَّظىاًئري  اأٍلىٍشبىاهي (.  ـ 1999 - ىػ 1419)  .محمد بف إبراىيـ بف الديف زيف، نجيـ ابف
 . العممية الكتب دار: بيركت. 1ط .عميرات زكريا الشيخ: تحقيؽ ،الن ٍعمىافً  حىًنيٍفىةى 

 الصغرل السنف=  السنف مف المجتبى(. 1986 – 1406.) الخراساني عمي بف شعيب بف أحمد، النسائي
 .اإلسبلمية المطبكعات مكتب: حمب. 2ط .غدة أبك الفتاح عبد: تحقيؽ ،لمنسائي

 تفسير(. ـ 1998 - ىػ 1419.) النسفي الديف حافظ محمكد بف أحمد بف اهلل عبد البركات أبك، النسفي
 الكمـ دار: بيركت. 1ط. بديكم عمي يكسؼ: تحقيؽ  ،(التأكيؿ كحقائؽ التنزيؿ مدارؾ) النسفي
 . الطيب

. 2ط .الحجاج بف مسمـ صحيح شرح المنياج(. ىػ1392) .النككم شرؼ بف يحيى الديف محيي، النككم
 .العربي التراث إحياء دار: بيركت

 ،المفتيف كعمدة الطالبيف ركضة(.  ـ1991/  ىػ1412)  .النككم شرؼ بف يحيى الديف محيي، النككم
 .اإلسبلمي المكتب: بيركت. 3ط .الشاكيش زىير: تحقيؽ

 الفكر دار: بيركتد.ط. . الميذب شرح المجمكع(. د.ت) .النككم شرؼ بف يحيى الديف محيي، النككم

.  1ط .مقارنة دراسة ،اإلسبلمي االقتصادم النظاـ في االستثمار حكافز(. ـ2004). حسيف، ىاني بف 
 .الكندم دار: عٌماف
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 عمي محمد مكسى: تحقيؽ ،القرآف أحكاـ   ػ(ق 1405.) الكيا الشافعي عمي بف محمد بف عمي، اليراسي
 . العممية الكتب دار: بيركت. 2ط .عطية عبد كعزة

كىاًئدً  مٍجمىعي ( . د.ت.)الييثمي سميماف بف بكر أبي بف عمي، الييثمي  أسد سميـ حسيف: تحقيؽ ،الفىكىاًئدً  كىمىنٍبىعي  الزَّ
ٍأميكف دىاري : بيركتالٌداراني. د.ط.   .ًلمت رىاثً  المى

 المكسكعة(.   ىػ 1427 - 1404 مف. )بالككيت اإلسبلمية كالشئكف األكقاؼ كزارة، الككيتية األكقاؼ كزارة
 . الككيت الككيتية، الفقيية

 سميـ حسيف: تحقيؽ ،يعمى أبي مسند(. ـ1984 – ىػ1404.) المكصمي المثينى بف عمي بف أحمد، يعمى أبك
 .لمتراث المأمكف دار: دمشؽ. 1ط .أسد

 ،لمفراء السمطانية األحكاـ(.  ـ 2000 - ىػ 1421.)  الفراء ابف محمد بف الحسيف بف محمد، يعمى أبك
 .العممية الكتب دار:  بيركت. 2ط .الفقي حامد محمد:  تحقيؽ

 حسف سعد ، سعد الرءكؼ عبد طو:  تحقيؽ ،الخراجـ(. 1990. )حبيب بف إبراىيـ بف يعقكب، يكسؼ أبك
لمتراث. األزىرية المكتبة: القاىرة د.ط. .محمد
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 فيرس اآليات الكريمة
 

 الصفحة رقم اآلية اآلية الكريمة م

 سورة البقرة

 54 29 [ ......ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ] 1 

 6،54 30 [ ........ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] 2

 41 43  [   ں ڱ] 3

 136 60 [ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ   ] 4

 148 85 [ .......ڈ چ چ چ ڃ ڃ ڃ] 5

 99 110 [ .........ۅ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ] 6

 152 194 [ .....ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک] 7

 145 235 [ ....ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ   ...] 8

 91 254 [....ک         ک ک ک ڑ ڑ] 9

 91 267 [...... ڀ    ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ] 10

 34 275 [ ....پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] 11
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 149 276 [   ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ] 12

 34 278 [........ ے  ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ] 13

 سورة آل عمران

 74 161 [ .....ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک] 14

 سكرة النساء

 15،74 29 [........ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ] 15

،138،144 

 144 30 [.....ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ] 16

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ] 17

 [......ڻ ڻ

36 96 

 35،150 58 .[ .....ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ] 18

 سورة المائدة

 35 1 [ ....ک ڑ ڑ ژ ژ] 19

﮺  ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ......ۓ]  20

 [﮽ ......﮼ ﮻

8 150 
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 121 33 [.......ڇ ڇ ڇ چ چ چ] 21

 72،84 38 [........ٿ ٺ ٺ ٺ] 22

 148 49 [....ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ] 23

 سورة األنعام

 31 162 [   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ] 24

 153 164 [....ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ] 25

 سورة األنفال

 19 1 .[......پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] 26

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ] 27

 [.....ې

24 149 

 86 27 [....ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ] 28

 20 41 [.......ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] 29

 سورة التوبة

 20 29 [.......ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ] 30

 24 34 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ] 31
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 [   ک ڑ ڑ ژ

 43،44،97 60 [......ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ] 32

 35 119 [   چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ] 33

 سورة يوسف

 126 67 [......ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ] 34

 سورة النحل

 148 89 [......... ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ] 35

 97 90 [.....ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ]: 36

 سورة اإلسرا 

 91 70 [.....   ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک] 37

 سورة طو

 30 6 [ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک] 38

 سورة النور

 30 33 [......ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ......] 39

 سورة األحزاب
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 145 52 [   گ گ گ ک ک ک ک ڑ] 40

 سورة سبأ

 99 39 [.......ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ] 41

 سورة الشورى

 152 40 [...... ے ے ھ ھ] 42

 سورة الجاثية

 8 13 [.....خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ] 43

 سورة الحجرات

 122 9 [   ......ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ] 44

 91 13 [   ژ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ] 45

 سورة الذاريات

 92 19 [   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ] 46

 6 56 [   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ] 47

 سورة الحديد
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 9،30 7 [   ڻ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ] 48

 150 25 .[......پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] 49

 سورة الحشر

 18،20 7 [......ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ......]  50

 سورة الجمعة

 24،46،94 10 [......ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ] 51

 سورة الممك

 148 14 [   ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ] 52

 24،54 15 [....ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ] 53

 سورة النازعات

 145 40،41 [   ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ   ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ] 54

 سورة الفجر

 125،143 20 [   ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ] 55

 سورة العمق



 

 
911 

 

 125 6،7 [   ڱ ڱ ڱ ڳ   ڳ ڳ ڳ گ گ] 56
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 فيرس األحاديث واآلثار
 

 الصفحة رقـ طرؼ الحديث ـ

كا ًفي أىٍمكىاًؿ اٍليىتىامىى الى تىٍأكيمييىا الزَّكىاةي  1  27 «اتًَّجري

2  : ميًس فىقىاؿى ؿو سىرىؽى ًمفى اٍلخي ًميٌّ ًبرىجي اًئزه ....»أيًتيى عى ، ىيكى جى  83 لىوي ًفيًو نىًصيبه

: .......«السٍَّبعى الميكًبقىاتً اٍجتىًنبيكا  3 ؟ قىاؿى مىا ىيفَّ  34 ، قىاليكا: يىا رىسيكؿى المًَّو كى

ا اٍستىطىٍعتيـٍ  4 ًف اٍلميٍسًمًميفى مى ٍمدى كىاٍلقىٍتؿى عى  83 اٍدرىءيكا اٍلجى

م كا سىًبيمىوي......  5 ، فىًإٍف كىافى لىوي مىٍخرىجه فىخى ا اٍستىطىٍعتيـٍ ًف الميٍسًمًميفى مى ديكدى عى  83 اٍدرىءيكا الحي

 103 « ًإذىا أىٍعطىٍيتيـٍ فىأىٍغنيكا 6

بلهي ًعٍندى اٍلفىٍجًر أىٍك ًعٍندى الظ ٍيًر. قىاؿى  7 أىٍرسىؿى ًإلىيَّ عيمىري يىٍرفىا فىأىتىٍيتيوي كىىيكى ًفي ميصى
: كىالمًَّو مىا كيٍنتي أىرىل ىىذىا اٍلمىاؿى يىًحؿ  ًلي......   فىقىاؿى

79 

مَّى اهللي  8 مَّدو صى اًب ميحى ٍمسىةو ًمٍف أىٍصحى مَّـى  ....أىٍقطىعى عيٍثمىافي ًلخى سى مىٍيًو كى  67 عى

دىقىةي  9 تَّى تىٍأكيمىوي الصَّ ا لىوي مىاؿه فىٍميىتًَّجٍر ًفيًو، كىالى يىٍتريٍكوي حى ًليى يىًتيمن  25 «أىالى مىٍف كى

ٍرؼى كىأىفَّ عيمىرى أىٍقطىعىوي اٍلعىًقيؽى أىٍجمىعى  ى  10 بىٍيرى اٍلجى  67 «أىفَّ أىبىا بىٍكرو أىٍقطىعى الز 

مىاؿى  11 ًميؿه ييًحب  اٍلجى  137 « ًإفَّ اهللى جى

كىٍثرىةى الس ؤىاًؿ "  12 اًؿ، كى اعىةى المى ضى ، كىاً  قىاؿى ـٍ ثىبلىثنا: ًقيؿى كى  88 ًإفَّ المَّوى كىًرهى لىكي

ـٍ  13 لىًكٍف يىٍنظيري ًإلىى قيميكًبكي ، كى ـٍ ـٍ كىأىٍمكىاًلكي ًركي كى ـٍ ًإفَّ اهللى الى يىٍنظيري ًإلىى صي اًلكي  91 «كىأىٍعمى
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 138 ًإفَّ المَّوى ىيكى اٍلميسىعٍّري اٍلقىاًبضي اٍلبىاًسطي الرَّاًزؽي........ 14

ـٍ عىمىبلن أىٍف ييٍتًقنىوي  15 ديكي  88 « ًإفَّ المَّوى ييًحب  ًإذىا عىًمؿى أىحى

ا ًمٍف أىٍمكىاًؿ بىًني النًَّضيًر  16 بىٍيرى أىٍرضن مَّـى أىٍقطىعى الز  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  66 أىفَّ النًَّبيَّ صى

ا، فىعىطَّميكىىا  17 ٍينىةى أىٍرضن يىٍينىةى أىٍك ميزى مَّـى أىٍقطىعى نىاسنا ًمٍف جي سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى أىفَّ النًَّبيَّ صى
...... 

70 

مىى النًَّقيعى  81 مَّـى حى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  17 «أىفَّ النًَّبيَّ صى

 47 أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كاف يسـ إبؿ الصدقة  19

ـى  20 مَّـى نىزىؿى ًفي مىٍكًضًع اٍلمىٍسًجًد تىٍحتى دىٍكمىةو، فىأىقىا سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى أىفَّ النًَّبيَّ صى
ثنا......   ثىبلى

69 

ـٍ تىكيٍف تىرىاهي فىًإنَّوي يىرىاؾى  21  145  «أىٍف تىٍعبيدى المَّوى كىأىنَّؾى تىرىاهي، فىًإٍف لى

قىوي فىأىٍجمىعى اٍبفي مىٍسعيكدو ًلقىٍطًعًو فىكىتىبى ًإلىى  22 اًؿ اٍلكيكفىًة فىسىرى مىى بىٍيًت مى أىفَّ رىجيبلن عىدىا عى
 عيمىرى ....

83 

23  : مَّـى يىٍسأىليوي، فىقىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اًر أىتىى النًَّبيَّ صى أىمىا ًفي »أىفَّ رىجيبلن ًمفى اأٍلىٍنصى
 بىٍيًتؾى شىٍيءه؟.... 

95 

دىقىةى كىأىنَّوي  24 ذى ًمفى اٍلمىعىاًدًف اٍلقىبىًميًَّة الصَّ مَّـى أىخى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى أىٍقطىعى أىفَّ رىسيكؿى اهلًل صى
اًرثى ... ؿى ٍبفى اٍلحى  ًببلى

69 

ى أىفَّ اأٍلىٍرضى أىٍرضي المًَّو، كىاٍلًعبىادى ًعبىادي  25 مَّـى قىضى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى
ؽ  ًبوً  ٍف أىٍحيىا مىكىاتنا فىييكى أىحى مى  المًَّو، كى

56 

بيكا ًمٍف أىٍبكىاًليىا كىأىٍلبىاًنيىا.....  62 دىقىًة، فىتىٍشرى كا ًإلىى ًإًبًؿ الصَّ  45 ًإٍف ًشٍئتيـٍ أىٍف تىٍخريجي

ميًس، فىريًفعى ذىًلؾى ًإلىى النًَّبيٍّ  27 ميًس سىرىؽى ًمٍف اٍلخي ًقيًؽ اٍلخي ٍبدنا ًمٍف رى مَّى المَّوي  -أىفَّ عى صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى ـٍ -عى  يىٍقطىٍعوي......، فىمى

83 
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مىى السَّرىؼى كىالرَّبىذىةى »أىفَّ عيمىرى  61  17 «حى

مَّـى  29 سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، فىأىتىى النًَّبيَّ صى ٍيبىرى ا ًبخى ابى أىٍرضن طَّاًب أىصى أىٍف عيمىرى ٍبفى الخى
 يىٍستىٍأًمريهي .....

100 

قًّا ًسكىل الزَّكىاةً  30 اًؿ لىحى  98 « ًإفَّ ًفي المى

، فىًإٍف كىافى ًفي قىاًبؿى  31 ـٍ ذىًلؾى ، كىأىنىا قىاًسـه بىٍينىكي ـٍ ـٍ فىٍضبلن عىٍف أىٍعطىٍيًتكي ًإفَّ ًفي بىٍيًت مىاًلكي
...... 

77 

اًئطنا فىأىٍفسىدىٍت ًفيًو ....... 32 مىٍت حى  153 أىفَّ نىاقىةن ًلٍمبىرىاًء دىخى

قًٍّو بيكًرؾى لىوي ًفيًو ........ 33 ابىوي ًبحى ٍمكىةه، مىٍف أىصى ًضرىةه حي  75 ًإفَّ ىىذىا اٍلمىاؿى خى

ـٍ ًإلىى شىيىادىًة أىفَّ الى ًإلىوى ًإالَّ اهللي كىأىنٍّي رىسيكؿي  34 ًإنَّؾى تىٍأًتي قىٍكمنا ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب، فىاٍدعييي
 اهلًل .... 

92 

ؽً  35 اًلحى اأٍلىٍخبلى ـى صى ا بيًعٍثتي أًليتىمٍّ  34 «ًإنَّمى

اًموً  36 ا ًلٍممىٍرًء مىا طىابىٍت ًبًو نىٍفسي ًإمى  60  «ًإنَّمى

اًر .....  37 ؿو ًمفى اأٍلىٍنصى اًئًط رىجي ده ًمٍف نىٍخؿو ًفي حى  128 أىنَّوي كىانىٍت لىوي عىضي

ًبيبه ......  38 تىاًف ًفيًيمىا زى بىٍيفى يىدىٍيًو غىرىارى مَّى، كى اًطبو ًبسيكًؽ اٍلميصى  139 أىنَّوي مىرَّ ًبحى

، فىقىطىعى لىوي،  39 مَّـى فىاٍستىٍقطىعىوي الًمٍمحى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى فىدى ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو صى أىنَّوي كى
....... 

78 

لىٍت  40 اًؿ اٍليىًتيـً .....ًإنٍّي أىٍنزى ٍنًزلىةى مى اًؿ المًَّو مى  79 نىٍفًسي ًمٍف مى

مَّـى  41 سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مَّـى ًإلىى النًَّبيٍّ صى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى أىٍىدىٍت بىٍعضي أىٍزكىاًج النًَّبيٍّ صى
طىعىامنا .....

 
152 
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ـٍ كىاٍلًخيىانىةى، فىًإنَّيىا ًبٍئسىتي اٍلًبطىانىةي"  42  87 ًإيَّاكي

افى "  43 ذىا اٍؤتيًمفى خى ، كىاً  ذىا كىعىدى أىٍخمىؼى ، كىاً  دَّثى كىذىبى : ًإذىا حى  36 آيىةي المينىاًفًؽ ثىبلىثه

سىٍبعيكفى  44 يمىافي ًبٍضعه كى ًست كفى  -اإٍلً  شيٍعبىةن ........  –أىٍك ًبٍضعه كى
137 

رىاـه،  45 مىى اٍلميٍسًمـً حى ٍسًمـً عى ، كيؿ  اٍلمي ـى اهي اٍلميٍسًم ٍسًب اٍمًرئو ًمفى الشَّرٍّ أىٍف يىٍحًقرى أىخى ًبحى
وي  اليوي، كىًعٍرضي مى  « دىميوي، كى

15 

ـٍ يىتىفىرَّقىا،  46 ا لى تَّى يىتىفىرَّقىا  -البىيٍّعىاًف ًبالًخيىاًر مى : حى  35 ......  -أىٍك قىاؿى

: يىا رىسيكؿى اهلًل، أىرىأىٍيتى ًإٍف  47 ، فىقىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ؿه ًإلىى رىسيكًؿ اهلًل صى اءى رىجي جى
اءى .....   جى

73،107 

كؽه، كىاٍلميٍحتىًكري مىٍمعيكفه  48 اًلبي مىٍرزي  131 «اٍلجى

مَّـى دىارنا 49 سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى طَّ ًلي رىسيكؿي المًَّو صى :  خى قىاؿى ، كى ًدينىًة ًبقىٍكسو أىًزيديؾى »ًباٍلمى
 «« ....أىًزيديؾى 

67 

ًشرىاري  50 ، كى ـٍ مىٍيًي م كفى عى تيصى ـٍ كى مىٍيكي م كفى عى ييصى ، كى ـٍ ييًحب كنىكي ـي الًَّذيفى تيًحب كنىييـٍ كى ًتكي ًخيىاري أىًئمَّ
ـي ... ًتكي  أىًئمَّ

146 

ٍيتي لىوي  51 مَّـى ًدينىارنا أًلىٍشتىًرمى لىوي شىاةن، فىاٍشتىرى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى دىفىعى ًإلىيَّ رىسيكؿي المًَّو صى
 شىاتىٍيًف، .... 

111 

مىٍف قىطىعىيىا قىطىٍعتيوي  52 ٍمتيوي، كى مىيىا كىصى ـي ًشٍجنىةه، فىمىٍف كىصى  97 «الرًَّح

مىى كيؿٍّ ميٍسًمـو  53 ةه عى  32 « طىمىبي اٍلًعٍمـً فىًريضى

دٍّيىوي  54 تَّى تيؤى ذىٍت حى ا أىخى مىى اٍليىًد مى  153  «عى
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ـٍ ىىذىا .... 55 ًة يىٍكًمكي ٍرمى رىاـه، كىحي ـٍ حى ، بىٍينىكي ـٍ كي ، كىأىٍعرىاضى ـٍ ، كىأىٍمكىالىكي ـٍ  118 فىًإفَّ ًدمىاءىكي

ا أىٍىمىؾى  56 ذىا سىرىؽى فىًإنَّمى ـٍ كىانيكا ًإذىا سىرىؽى ًفيًيـً الشًَّريؼي تىرىكيكهي، كىاً  ـٍ أىنَّيي الًَّذيفى ًمٍف قىٍبًمكي
 ًفيًيـً ....

150 

اًدقنا ....  57 تَّى تىٍأًتيىؾى ىىًديَّتيؾى ًإٍف كيٍنتى صى ، حى مىٍستى ًفي بىٍيًت أىًبيؾى كىأيمٍّؾى  78 فىيىبلَّ جى

كىذىا ٍقطىعىًني رىسيكؿي  58 طَّاًب أىٍرضى كىذىا كى ، كىعيمىرى ٍبفى اٍلخى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى المًَّو صى
.... 

68 

ٍف كىافى تىٍحتى سىٍبًع أىرىًضيفى فىمىٍيسى ًبكىٍنزو ... 59 كىاتىوي كىاً   27 كيؿ  مىاؿو أىدٍَّيتى زى

مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو ...  60 ـٍ رىاعو كى  99،129 كيم كي

61  .....، مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍيًد رىسيكًؿ اهلًل صى مىى عى اًقؿي اأٍلىٍرضى عى  112 كينَّا نيحى
 41 « كنت خمفت في البيت تبرا مف الصدقة، فكرىت أف أبيتو، فقسمتو 26

قىبىًتًو فىرىسه لىوي  63 مىى رى قىبىًتًو شىاةه لىيىا ثيغىاءه، عى مىى رى ـٍ يىٍكـى الًقيىامىًة عى دىكي الى أيٍلًفيىفَّ أىحى
مىةه،.....  ٍمحى  حى

75 

، كىالى ًلًذم ًمرَّةو سىًكمٍّ  64 دىقىةي ًلغىًنيٍّ  101 «الى تىًحؿ  الصَّ

ًبيًّا،  65 ٍثًمرنا، الى تىٍقتيمىفَّ اٍمرىأىةن، كىالى صى رنا مي  118 ......«كىالى كىًبيرنا ىىًرمنا، كىالى تىٍقطىعىفَّ شىجى

ٍكبىافى  66  133 « الى تىمىقَّكيا الر 

67 "....... ، اؿه ٍكرىةى ًفي سيكًقنىا. الى يىٍعًمدي ًرجى  132 الى حي

ًلرىسيكًلوً  21  17 «الى ًحمىى ًإالَّ ًلمًَّو كى

رى كىالى ًضرىارى  69 رى  «  الى ضى
113 
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ٍف قىٍد تىفىقَّوى ًفي الدٍّيفً  70  32 « الى يىًبٍع ًفي سيكًقنىا ًإالَّ مى

 139 الى يىًحؿ  مىاؿي اٍمًرئو ميٍسًمـو ًإالَّ ًبًطيًب نىٍفسو ًمٍنوي "  71

 ح الى يىٍشكيري المَّوى مىٍف الى يىٍشكيري النَّاسى  72

ةن ًبغىٍيًر طيييكرو  73 بلى ، كىالى صى ميكؿو دىقىةن ًمٍف غي  32 « الى يىٍقبىؿي المَّوي تىعىالىى صى

، ًمننى مينىاخي مىٍف سىبىؽى  74 سىفه «: »الى ًديثه حى  76 «ىىذىا حى

اًؿ ..... 75 ؽ  اٍلمى ٍف فىرَّؽى بىٍيفى الصَّبلًة كىالزَّكىاًة، ًإفَّ الزَّكىاةى حى يقىاًتمىفَّ مى  93 ألى

ميٍبتىاعىيىا، كىعىاًصرىىىا،.......  76 بىاًئعىيىا، كى سىاًقيىيىا، كى شىاًربىيىا، كى ، كى ٍمرى  33 لىعىفى المَّوي اٍلخى

ٍبؿى فىتيٍقطىعي يىديهي  77 يىٍسًرؽي اٍلحى ةى فىتيٍقطىعي يىديهي، كى  82 «لىعىفى اهللي السَّاًرؽى، يىٍسًرؽي اٍلبىٍيضى

شىاًىدىٍيوً  78 كىاًتبىوي، كى ميٍؤًكمىوي، كى بىا، كى مَّـى آًكؿى الرٍّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، «لىعىفى رىسيكؿي اهلًل صى
 : قىاؿى ـٍ سىكىاءه »كى  « ىي

35 

مَّـى الرَّاًشيى كىاٍلميٍرتىًشيى كىالرَّاًئشى  79 سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  88 «لىعىفى رىسيكؿي المًَّو صى

 144 « لما يزع السمطاف الناس أشد مما يزعيـ القرآف 80

 92 «المييَـّ ًإنٍّي أىٍسأىليؾى اٍلييدىل كىالت قىى، كىاٍلعىفىاؼى كىاٍلًغنىى 81

 92 « المَّييَـّ ًإنٍّي أىعيكذي ًبؾى ًمفى اٍلكيٍفًر، كىاٍلفىٍقًر، كىعىذىاًب اٍلقىٍبرً  82

مىى النَّاًس  83 رىاـو لىيىٍأًتيىفَّ عى ، أىٍك ًبحى ؿو بلى اًؿ ًبحى ذى ًمفى اٍلمى ا أىخى  31 «زىمىافه الى ييبىاًلي اٍلمىٍرءي ًبمى

مىٍيًو  84 دى عى فَّ نىًبيَّ المًَّو دىاكي ٍيرنا ًمٍف أىٍف يىٍأكيؿى ًمٍف عىمىًؿ يىًدًه، كىاً  ا قىط ، خى ده طىعىامن ا أىكىؿى أىحى مى
ـي ....  السَّبلى

94 
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ـى  85 ا بىعىثى المَّوي نىًبيًّا ًإالَّ رىعىى الغىنى ؟ ..... «مى ابيوي: كىأىٍنتى  95 ، فىقىاؿى أىٍصحى

ـً شىٍيئنا ًإالَّ أىٍعطىاهي ......"  86 ٍسبلى مىى اإٍلً مَّـى عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  102 مىا سيًئؿى رىسيكؿي اهلًل صى

ا ًمٍف ميٍسًمـو يىٍغًرسي غىٍرسنا ًإالَّ  87 مىا سيًرؽى ًمٍنوي لىوي  مى دىقىةن، كى ا أيًكؿى ًمٍنوي لىوي صى كىافى مى

دىقىةه.....   .«صى
54 

، أىٍك  88 ، أىٍك ًإٍنسىافه ٍرعنا، فىيىٍأكيؿي ًمٍنوي طىٍيره ا ًمٍف ميٍسًمـو يىٍغًرسي غىٍرسنا، أىٍك يىٍزرىعي زى مى
دىقىةه   « بىًييمىةه، ًإالَّ كىافى لىوي ًبًو صى

54 

تَّى يىٍأًتيى يىٍكـى الًقيىامىًة لىٍيسى ًفي كىٍجًيًو ميٍزعىةي لىٍحـو  89 ، حى ؿي يىٍسأىؿي النَّاسى ا يىزىاؿي الرَّجي  95 « مى

ٍنًبوً  90 اريهي طىاكو ًإلىى جى ا ييٍؤًمفي مىٍف بىاتى شىٍبعىافى كىجى  93 «مى

سىًد .....  91 ثىؿي اٍلجى ـٍ مى تىعىاطيًفًي ، كى ـٍ ًمًي تىرىاحي ، كى ـٍ ٍؤًمًنيفى ًفي تىكىادًٍّى ثىؿي اٍلمي  147 مى

دىقىًة فىرىأىل ًفييىا شىاةن  92 ٍنوي ًبغىنىـو ًمفى الصَّ طَّاًب رىًضيى اهللي عى مىى عيمىرى ٍبًف اٍلخى ميرَّ عى
اًفبلن ....  حى

118 

اًء كىاٍلكىئلىً كىالنَّاًر "اٍلميٍسًمميكفى شيرىكىاءي  93 : اٍلمى ثو  18 ًفي ثىبلى

ذىاـو  94 ٍفبلًس، أىٍك ًبجي بىوي المَّوي ًباإٍلً رى ، ضى مىى اٍلميٍسًمًميفى طىعىامىييـٍ ًف اٍحتىكىرى عى  132  «مى

اًطئه  95 ًف اٍحتىكىرى فىييكى خى  132 « مى

لىٍيسى  96 ا مىيٍّتىةن فىًييى لىوي، كى ٍف أىٍحيىا أىٍرضن ؽٌّ مى  56،60،63 «ًلًعٍرؽو ظىاًلـو حى

ًة ًمٍف سىٍبًع أىرىًضيفى  97 قيوي يىٍكـى الًقيىامى ا، فىًإنَّوي ييطىكَّ ذى ًشٍبرنا ًمفى األىٍرًض ظيٍممن ٍف أىخى  74 «مى

ًسؼى ًبًو يىٍكـى الًقيىامىًة ًإلىى سىٍبًع أىرىًضيفى  98 قًٍّو، خي ذى شىٍيئنا ًمفى األىٍرًض ًبغىٍيًر حى ٍف أىخى  74 « مى
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ى ًلمًَّو ًمٍنوي فىقىٍد  99 ابىًة مىٍف ىيكى أىٍرضى ًفي ًتٍمؾى اٍلًعصى ابىةو كى ًف اٍستىٍعمىؿى رىجيبلن ًمٍف ًعصى مى
افى المَّوى ....  خى

74 

ميكالن يىٍأًتي ًبًو يىٍكـى مىًف  100 ا فىٍكقىوي كىافى غي نىا ًمٍخيىطنا، فىمى ، فىكىتىمى مىى عىمىؿو ـٍ عى ٍمنىاهي ًمٍنكي اٍستىٍعمى
 اٍلًقيىامىةً 

86 

ا يىٍبميغي ثىمىنىوي  101 كىافى لىوي مى : نىًصيبنا، كى ، أىٍك ًشٍركنا، أىٍك قىاؿى ا لىوي ًمٍف عىٍبدو ٍف أىٍعتىؽى ًشٍقصن مى
 ًبًقيمىًة العىٍدًؿ .... 

140 

ؽ   102 دو فىييكى أىحى ا لىٍيسىٍت أًلىحى ٍف أىٍعمىرى أىٍرضن  57 «مى

ـٍ  103 قىارنا، فىمى ٍف بىاعى دىارنا أىٍك عى نىيىا ًفي ًمٍثًمًو، كىافى قىًمننا أىٍف الى ييبىارىؾى لىوي ًفيوً مى  57 «يىٍجعىٍؿ ثىمى

فَّ المَّوى يىتىقىبَّمييى  104 ، كىاً  ، كىالى يىٍقبىؿي المَّوي ًإالَّ الطَّيٍّبى دَّؽى ًبعىٍدًؿ تىٍمرىةو ًمٍف كىٍسبو طىيٍّبو ا مىٍف تىصى
 ًبيىًميًنًو ...

99 

رىجى النَّاسي يىتىعىادىٍكفى  105 : فىخى ـٍ يىٍسًبٍقوي ًإلىٍيًو ميٍسًمـه فىييكى لىوي "، قىاؿى  57 مىٍف سىبىؽى ًإلىى مىا لى

قىوي ًمٍف سىٍبًع أىرىًضيفى  106 ـى ًمفى األىٍرًض شىٍيئنا طيكٍّ  57 «مىٍف ظىمى

مَّـى عىٍف  107 سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ثو نىيىى رىسيكؿي اهلًل صى ايىا بىٍعدى ثىبلى كـً الضَّحى  127 ،.....«أىٍكًؿ ليحي

، ثيَـّ قىاؿى بىٍعدي:  108 ثو ايىا بىٍعدى ثىبلى كـً الضَّحى ٍف أىٍكًؿ ليحي كا»نىيىى عى ديكا، كىادًَّخري كَّ تىزى  « كيميكا، كى
135 

اًضره ًلبىادو  109  132 « نيًيينىا أىٍف يىًبيعى حى

نىوي   110 ـٍ ثىمى مىٍيًي ـى عى رَّ مىى قىٍكـو أىٍكؿى شىٍيءو حى ـى عى رَّ فَّ المَّوى ًإذىا حى  33،113 « كىاً 

ـٍ " 111 مىى فيقىرىاًئكي ـٍ فىتىريد كىىا عى ذيكا ًمٍف أىٍمكىاؿو أىٍغًنيىاًئكي  101 كىأىٍف تىٍأخي

ٍنييـي اٍلقىٍطرى  112 بىسى اهللي عى  97 كىالى مىنىعى قىٍكـه الزَّكىاةى ًإالَّ حى
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113  " ٍسأىلىةو ًإالَّ فىتىحى المَّوي لىوي بىابى فىٍقرو ٍبده بىابى مى  96 كىالى يىٍفتىحي عى

الىةن ....  114 مى مَّؿى حى ، تىحى ؿو ثىةو رىجي ًد ثىبلى ٍسأىلىةى الى تىًحؿ  ًإالَّ أًلىحى ةي ًإفَّ اٍلمى  102 يىا قىًبيصى

ٍيره ًمفى اليىًد الس ٍفمىى، كىاٍبدىٍأ ًبمىٍف تىعيكؿي ...... 115  96 اليىدي العيٍميىا خى
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