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 -1مقدمة
اإلنسان ،ذلك املخلوق املتم ّيز بفرادته ومت ّيزه عن جميع املخلوقات ،كان وال يزال محورا
م البحث عن جوهره وماه ّيته
لألفكار اإلنسان ّية واملفاهيم الفلسف ّية واألديان السامويّة ،حيث ت ّ
رس سعادته .وكانت تقن ّيات ووسائل التواصل اإلنساين إحدى أهم
وقدرته ومحدوديّته وتكامله و ّ
املباحث التي أثارت املفكّرين والباحثني ،وانطوت عليها األفكار والتنظريات ،خاصة أنّها تع ّد
أهم السبل للحرب والحب والقتال والسالم والرفاه ّية واألمان .ويع ّد "ال ِع َوض" املتمثّل باملال
أحد أهم هذه التقن ّيات التي بحث الكثريون يف أسس ضبطها وقوننتها ،فال تجد مصلحا اجتامعيا
أو منّظرا فلسفيا أو كتابا دينيا إال واحتوى عىل ِحكَم وعظات وترشيعات تتناول هذا املك ّون
الخطري.
ولكم احتوت الكتب السامويّة من آيات ربّانية تعيد إنتاج مفهوم املال ،وتح ّدد غاياته وأهدافه،
وتضبط حركة ج َم ِعه وإنفاقه ،وتنهى االنسان عن عبادته وجعله إلها يرتجى .ولطاملا ترجمت سري
األنبياء واألوصياء والصالحني إعراضا عن املال وترفّعا عن الجهد يف جمعه وتنفّرا عن التنافس
يف زيادته ومتنّعا عن جعله أجرا لدعوتهم ،وتأكيدا عىل أ ّن املال ينمو بالعطاء الحسن غري
املرسف ،وأ ّن بني البرش إّنّ ا هم مستخلَفون عىل املال ،الذي هو ال ّ
شك إىل زوال .وعليه ،فإ ّن
ما يتبع اإلنسان من آثاره الدنيوية إىل حياته األخروية حضوره لإلجابة عن هذا املال من أين
اكتسبه وفيام أنفقه.
ربطا مبا سبق ،فإن املال ليس عنصا هائا مبعزل عن االقتصاد ،بل هو أحد ترجامته ومحركاته،
صف
إذ ال يبقى املال ،سواء كان منقوال أو غري منقول ،ذو قيمة وفعالية إال يف إطار امللكية والت ّ
ولعل رجحان األداء املايل يستحرض الحاجة إىل املرش ّع الرباين لرسم الحدود الفاصلة
ّ
الراجح.
بني حالل املامرسات وحرامها ،إال أنّه يقتيض االمتثال ،يف عصنا الحايل ،إىل األنظمة الوضعية
رشع القانوين وذلك لضبط منظومة ومسار الحركة
االقتصاديّة واملاليّة والنقدية التي يسنّها امل ّ
االقتصاديّة واملاليّة.
تغريات
تجدر االشارة إىل أ ّن مرشقنا العريب ميتلك ثروات مال ّية كبرية وتشهد إقتصاداته النامية ّ
ج ّمة ،وهي ،وإ ْن أوغلَت يف فلك التجاذب السيايس ،إال أنّها تستند إىل ناتج وأداء اقتصادي قومي
صفاتهم اليومية ويف
يجمع بني ثروات األرض وإبداعات البرش الذين ال زالوا يحملون يف ت ّ
كسبهم وإنتاجهم إرثا تناقلوه عن اآلباء واألجداد من أحكام ال ِّدين يف املعامالت التجارية
واملال ّية واإلرثية والتطوعية وسواها عىل اختالف ألوانها وأجناسها.
هذا ،ويعترب القرآن الكريم دستور األمة اإلسالم ّية ،وهو منهج رباين لكل مناحي الحياة ،وما بعد
َشء َوهدى َو َر ْح َمة
الحياة ،مصداقا لقول
ّ
الحق تبارك وتعاىلَ ﴿ :ونَ َّزلْنَا َعلَ ْي َك ال ِكتَ َ
اب تِ ْب َيانا لِّك ِّل َ ْ
ني﴾ (سورة النحل ،اآلية  ،)88واسرتشادا بكالمه سبحانه﴿ :يَ ْه ِدي ِب ِه اللَّه َمنِ اتَّبَ َع رِضْ َوانَه
رشى لِلْم ْسلِ ِم َ
َوب ْ َ
ِصاط م ْستَ ِقيم﴾
م ِم َن الظُّل َام ِت إىل النُّو ِر ِب ِإ ْذنِ ِه َويَ ْه ِدي ِه ْ
الس َالمِ َوي ْخرِجه ْ
سب َل َّ
م إىل ِ َ
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اآلية  .)16ويتّسم الترشيع املستم ّد من القرآن الكريم والسنّة النبوية الرشيفة وأحاديث أئة أهل
البيتhبالشمولية ،حيث يتناول العبادات واملعامالت والشعائر والرشائع واملفاهيم
والعقائد والروحانيات واملاديات .ومل ي َد ْع جانبا من جوانب الحياة إالّ ووضع له أطرا ورؤى،
سواء كانت مجملة أو مفصلة ،فهو يجمع بني الثبات واملرونة ،وبني األصالة واملعاِصة وبني
التنظري والتطبيق وبني الفكر والعمل.
شعه اإلسالم لتسيري غاياته هو منظومة توحيديّة متكاملة ومنتظمة ،يتف ّرع منها مجموعة
إ ّن ما َ
من النّظم التي تقوم عىل قواعد وأسس تنتظم وتتكامل لتح ّدد للمؤمن إميانه وإنسانيته ،فعله
وغايته ،وتجعله جديرا باستحقاق الخالفة عىل األرض:
 فالعقائد يف اإلسالم نُظم :التوحيد ،العدل ،النبوة ،واملعاد ،كل عقيدة منه نظام.والحج ،وغريها ،كل عبادة منها نظام.
الصيام ،الزكاة،
الصالةّ ،
 والعبادات نُظمّ :ّ
 واملعامالت نُظم :البيع ،الرشاء ،الزواج ،الطالق ،واإلرث ...كل معاملة منها نظام.كل أدب
السفر ،يف الكالم ،يف الصمتّ ...
 واآلداب يف اإلسالم نُظم :يف املأكل ،يف َّمنها نظام.
 ولألخالق يف اإلسالم نُظم :فعل الجار مع جاره ،فعل ذوي االرحام فيام بينهم ،كذاكل منها يف
الصانع ،الزارع ،وطالب العلمّ .
أفعال التاجر ،الداعية ،املعلم ،الطبيبّ ،
أخالق اإلسالم ٌّ
دال عىل نظام.
كل منها يف السياسة
 وللحكم نُظم :الشورى ،االختيار ،الحاكم ،السلطة ،االنتخابّ ،نظام.
كل واحد منها نظام.
 وللقضاء نُظم :الشهادة ،الحدود ،والقصاصّ ،كل منها نظام.
والصدقةّ ،
 وللتكافل نُظم :الوقف ،الهبة ،التربع،ّ
يؤسس
ال يعني هذا أ ّن اإلسالم يحاِص اإلنسان يف كل ركن ،ويف كل تفصيل من حياته .إّنّ ا هو ّ
ألطر وحدود ومساحات لألفعال ،ويرتك ما بينها للنّاس مبا يناسب حياتهم ،وظروفهم،
وأحوالهم ،ذلك إنّه يضع "اإلباحة" أصال ،واالخالق سياجا ،ويق ّدر ملكات البرش ،وعزائهم يف
اإلرادات واألفعال (صربي.)2117 ،
لقد تناولت العديد من آيات القرآن الكريم أحكام املعامالت االقتصاديّة واملال ّية مثل :املال،
املِلك ،ال ّرزق ،الكسب ،اإلنفاق ،الزكاة ،الصدقات ،ال ّربا ،التجارة ،الزراعة ،الغرس ،األكل
والرشب ،اإلصالح ،اإلفساد ،التعمري ،االبتغاء من فضل الله ،املرياث والوص ّية ،الكفالة ،الرهن،
الفقراء ،األغنياء ،البيع ،الرشاء ،الزروع املختلفة ،املياه ،الصناعات ،والحثّ عىل توثيق الديون
بالكتابة واإلشهاد ،ووجوب الوفاء بالعهود والعقود ،وحفظ األمانات وأدائها ألصحابها ،ووجوب
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االهتامم بأموال اليتامى وتنميتها واملحافظة عليها .وكذلك اآليات املتعلقة بتحريم ال ّربا وامليرس
وأكل أموال الناس بالباطل سواء كانت رشوة او غشّ ا أو غريها.
بحقّ ،ناذج متقدمة من العدالة االجتامعيّة .وحيث
وتعترب هذه األحكام واملبادئ والضوابطّ ،
أنّه يضيق املقام لتناولها يف محارضة كهذه ،رأيت أن أركّز عىل بعض ما ورد يف آيات املعامالت
من أحكام ومبادئ شعية تتعلّق باملامرسات املاليّة من منظور الرشيعة اإلسالم ّية ،نظرا ملا
للامل واالقتصاد من دور مهم يف استقرار األمم واملجتمعات.
يشمل بحث موضوع "املال يف القرآن الكريم" األركان الخمسة األساس ّية التي تش ّكل هيكل ّية
املاليّة ،وهي:
)1
)0
)7
)4
)5

النظرة القرآن ّية للامل؛
النظام االقتصادي اإلسالمي – البيئة املحور ّية للامل؛
حوكمة املال يف القرآن الكريم؛
الوقف والتنمية يف الرشيعة اإلسالم ّية؛
الرقابة املال ّية من املنظور اإلسالمي.

بناء عليه ،سأتناول يف هذه الدراسة األركان األنفة الذكر ،من منظور اآليات القرآنيّة بشكل
أسايس من جهة أوىل ،وتطبيقاتها العمليّة الحديثة وربطها مبوضوع التنمية من جهة ثانية ،مع
ّ
التط ّرق إىل بعض النقاط املرتبطة بها وفقا للرشيعة اإلسالميّة بهدف التوضيح أو االستدالل،
دون الخوض باإلختالفات بني املدارس الفقه ّية املختلفة.
 -0النظرة القرآن ّية للامل
املال لغة :من املول وأصله مال ميول موال ،ومؤوال ،أي أكرث ماله ،ويجمع عىل أموال ،وهو ما
ميلكه اإلنسان من كل َشء .يع ّرفه صاحب لسان العرب بقوله :املال معروف :ما ملكته من جميع
األشياء ،وجمعه أموال (ابن منظور ،1887 ،م ،3ص .)551وهو أي حق ذو قيمة ماليّة .وهذا الحق
قد يكون عينيا ،أو شخصيا ،أو حقا من الحقوق األدبية ،أو الفنية ،أو الصناعية .ويف الرشع
رشع.
اإلسالمي ،يع ّرف املال عىل أنه كل عني مباحة النفع أو كل ما أبيح نفعه إال ما استثناه امل ّ
يتبني مام سبق أن أقرب مصطلح اقتصادي ومايل ملعنى املال يف الرشيعة هو األصول حيث
تشمل األصول الثابتة واألصول املتداولة واألصول غري امللموسة برشط أن يكون مرشوعا وفقا
ملا ينظمه الشارع املق ّدس.
هذا ،وقد أوىل القرآن الكريم املال اهتامما بالغا ،ولك ّنه جعله ضمن عنوان واسع اسمه الرزق.
والتكسبات واملنافع والهداية العلم ّية والسكينة الروح ّية ،ويتض ّمن املال
فالرزق يشمل األعيان
ّ
الذي يع ّد محورا يف املنظومة االقتصاديّة االجتامع ّية للناس .ومل يدع القرآن املؤمنني للعزلة
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والوحدة ،بل حثّهم عىل العمل والتكسب وامليش يف مناكب األرض ،فقد قال الله تعاىل﴿ :ه َو
يف َمنَاكِ ِب َها َوكلوا ِمن ِّر ْز ِق ِه َوإِلَ ْي ِه النُّشور﴾ (سورة امللك ،اآلية
ال َِّذي َج َع َل لَكم األْ رض ذَلوال فَا ْمشوا ِ

.)15

رغم أ ّن القرآن الكريم أفر َد آيات عديدة تدعو إىل التكسب والسعي لتحصيل الرزق والعمل
ألمور املعيشة ،فإنّه مل يرتك ذلك األمر عىل عواهنه ،إّنّ ا أحاطه ب ِق َيم وأخالق ومبادئ وقوانني
وترشيعات ،حيث ح ّرم اإلعتداء عىل أموال اآلخرينَ ﴿ :والَ تَأْكلوا أَ ْم َوالَكم بَ ْي َنكم بِالْ َب ِ
اطلِ َوت ْدلوا
ِب َها إىل الْحكَّامِ لِتَأْكلوا فَرِيقا ِّم ْن أَ ْم َوا ِل النَّ ِ
م ت َ ْعلَمو َن﴾(سورة البقرة ،اآلية  ،)188ومل
اس بِاإلْ ِثْمِ َوأَنت ْ
م
يجعل اإلقتصاد متفلّتا ،بل ضبطه ،فح ّرم ال ّربا ،فقد قال الله تعاىلَ ﴿ :وأَ َح َّل اللَّه الْ َب ْي َع َو َح َّر َ
ال ِّربَا﴾ (سورة البقرة ،اآلية  )275وأوجب توزيع املغانم عىل عامة الناس حفاظا عىل الفقراء وتأكيدا
ىل َرسولِ ِه ِم ْن أَ ْهلِ الْق َر ٰى فَلِلَّ ِه َولِل َّرسو ِل َولِ ِذي
عىل الدورة االقتصاديّة املتكاملةَّ ﴿ :ما أَفَا َء اللَّه َع َ ٰ
م﴾ (سورة الحرش ،اآلية )7
َب َوالْ َيتَا َم ٰى َوالْ َم َساكِ ِ
السبِيلِ َكَ ْ الَ يَكو َن دولَة بَ ْ َ
ني األْ َ ْغ ِن َيا ِء ِمنك ْ
ني َوابْنِ َّ
الْق ْر َ ٰ
وليك يحافظ املجتمع عىل توازنه وإستقراره.

هذا ،وقد بلغت العناية القرآن ّية بالسلوك االقتصادي ،وباألحكام املتعلقة باألمور ذات الطابع
املايل بوجه عام شأنا كبريا .فال تكاد تخلو سورة من س َور القرآن الكريم ،مكّية كانت أو مدن ّية،
من تناول هذا الجانب يف بعد من أبعاده.
وعليه فإ ّن السلوك املايل الرشيد هو أحد األركان اإلسالميّة ،وهو مق ّوم أسايس من مق ّومات
سعادة اإلنسان يف ال ّدنيا من منظار ،واآلخرة من منظار آخر بدليل قوله تعاىل :امل ﴿َٰ ﴾1ذلِ َك
م
ين ي ْؤ ِمنو َن بِالْ َغيْ ِ
ني ﴿﴾2ال َِّذ َ
ب ِفي ِه هدى لِّ لْمتَّ ِق َ
ب َوي ِقيمو َن َّ
الص َال َة َو ِم َّام َر َزقْنَاه ْ
الْ ِكتَاب الَ َريْ َ

ين ِفقو َن ﴿( ﴾3سورة البقرة ،اآليات .)3 -1

فالكسب الحالل هو وسيلة متكّن املسلم من اإلنفاق عىل نفسه وعائلته وذوي القرَب
رب وأداء الحقوق الرشعية .وهكذا يصبح الكسب ليس هدفا
واملساكني ،وغري ذلك من أعامل ال ّ
للجمع واملنع من العطاء ،بل وسيلة للسم ّو فوق جاذبية املال .وكم تحفل كتب التاريخ والسرية
ربعوا بها قربة إىل الله تعاىل ،وآخرين
عن مسلمني ،بأعداد وفرية ،خرجوا من أموالهم ،أي ت ّ
تو ّغلوا يف الزهد واإلبتعاد عن مباهج ال ّدنيا ومتاعها تج ّنبا للوقوع يف شك اللهاث وراء املادة مبا
وجل .غري أ ّن ال ِّدين اإلسالمي هو
يحرف االنسان عن وجهته وغايته األساس ّية ،أي عبادة الله ع ّز ّ
يقرتون كام ال يبذّرون
دين إعتدال ،ومعتنقوه هم الذين يتو ّخون الوسط ّية يف معيشتهم ،وال ّ
ني َذلِ َك قَ َواما﴾
املال .ومصداق هذا قوله تعاىلَ ﴿ :وال َِّذ َ
م يَقْرتوا َوكَا َن بَ ْ َ
رسِفوا َولَ ْ
ين إِذَا أَنْفَقوا لَ ْ
مي ْ
يف َجنَّات َوعيون ﴿ِ ﴾15
م
ني ِ
آخ ِذ َ
(سورة الفرقان ،اآلية  ،)67وقوله تعاىلِ :إ َّن الْمتَّ ِق َ
م َربُّه ْ
ين َما آت َاه ْ
م
م كَانوا قَ ْب َل َذلِ َك م ْح ِسنِ َ
ني ﴿ ﴾16كَانوا قَلِيال ِّم َن اللَّيْلِ َما يَ ْه َجعو َن ﴿َ ﴾17وبِاألْ َ ْس َحا ِر ه ْ
إِنَّه ْ

ِّلسائِلِ َوالْ َم ْحرومِ ﴿( ﴾18سورة الذاريات ،اآليات .)18 -15
يَ ْستَ ْغ ِفرونَ﴿َ ﴾18و ِ
يف أَ ْم َوالِ ِه ْ
م َح ٌّق ل َّ
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وعىل نفس الشاكلة ،نجد القرآن الكريم ،عند تعداده املوبقات املهلكات ،ال يتجاهل السلوك
م نَك ِم َن
م ِ
يف َس َق َر ﴿ ﴾42قَالوا لَ ْ
املايل اليسء ومن ذلك قوله تعاىلَ :ما َسلَكَك ْ
ني ﴿َ ﴾44وك َّنا نَخوض َم َع الْخَائِ ِ
ني ﴿َ ﴾45وك َّنا ن َكذِّب
ض َ
م نَك نطْ ِعم الْ ِم ْس ِك َ
صلِّ َ
الْم َ
ني ﴿َ ﴾43ولَ ْ
ت ال َِّذي ي َكذِّب بِالدِّينِ ﴿ ﴾1فَ َذلِ َك
ِبيَ ْومِ الدِّينِ ﴿( ﴾46سورة املدثر ،اآليات  ،)46 – 42وقوله تعاىل :أَ َرأَيْ َ
م َعن
ض َع َىل طَ َعامِ الْ ِم ْس ِك ِ
م ﴿َ ﴾2والَ يَح ُّ
ني ﴿ ﴾4ال َِّذ َ
صلِّ َ
ني ﴿ ﴾3فَ َويْل لِّ لْم َ
ين ه ْ
ال َِّذي يَد ُّع الْ َي ِتي َ
مينَعو َن ال َْامعو َن ﴿( ﴾7سورة املاعون).
م َساهو َن ﴿ ﴾5ال َِّذ َ
َ
ين ه ْ
ص َالتِ ِه ْ
م ي َراءو َن ﴿َ ﴾6و َ ْ

وهكذا ينبئ التدبّر يف آيات القرآن الكريم عن أ ّن كال من الثواب والعقاب اإلله ّيني لإلنسان يف
ّ
ال ّدنيا ،كثريا ما كانا نتيجة أدائه وسلوكه املايل ،وي
ستدل عىل ذلك من قول الله تعاىلَ ﴿ :ولَ ْو أَنَّ
الس َام ِء َواألْ رض َولَٰ ِكن كَذَّبوا فَأَ َخ ْذنَاهم مبِ َا كَانوا
أَ ْه َل الْق َر ٰى آ َمنوا َوات َّ َق ْوا لَ َفتَ ْح َنا َعلَ ْيهِم بَ َركَات ِّم َن َّ
َت آ ِم َنة مطْ َم ِئ َّنة يَأْتِي َها
رض َب اللَّه َمثَال قَ ْريَة كَان ْ
يَك ِْسبونَ﴾ (سورة األعراف ،اآلية  )86وقوله تعاىلَ ﴿ :و َ َ
صنَعونَ﴾
اس الْجو ِع َوالْ َخ ْو ِف مبِ َا كَانوا يَ ْ
ِرزْق َها َرغَدا ِم ْن ك ِّل َمكَان فَ َك َف َرتْ ِبأَنْعمِ اللَّ ِه فَأَذَاقَ َها اللَّه لِبَ َ
ني َونَقْص ِم َن الثَّ َم َر ِ
(سورة النحل ،اآلية  )112وقوله تعاىلَ ﴿ :ولَ َق ْد أَ َخ ْذنَا َ
م
ِالس ِن َ
ات لَ َعلَّه ْ
آل ِف ْر َع ْو َن ب ِّ
يَ َّذكَّرونَ﴾ (سورة األعراف ،اآلية  .)131ويعرض الله تعاىل مصاديق مجتمعيّة وفرديّة عن العقاب
قصة أصحاب الجنّتني،
الدنيوي املرتت ّب عىل السلوك املايل الخاطئ ،فيخرب يف سورة الكهف ّ
وتكربه بسبب ما كنزه من مال وأوالد حيث
حيث وقع القول والعقاب عىل أحدهام بسبب ظلمه
ّ
ص ِ
اح ِب ِه َوه َو ي َحاوِره أَنَا أَك َْرث ِم َ
وصف حاله﴿ :وكَا َن لَه َثَ َر فَق َ
نك َماال َوأَ َع ُّز نَفَرا﴾ (سورة الكهف،
َ
َال لِ َ
اآلية  .)34ويس ّمي سورة بكاملها عىل اسم أولئك القوم الذي جمعوا الرزق واملال وأرادوا منعه عن
ني
الفقراء واملستضعفني ،فأهلكوا مبا كسبوا ،حيث قال عن قوم "سبأ" ﴿ :فَقَالوا َربَّنَا بَا ِع ْد بَ ْ َ
صبَّار
م ك َّل م َم َّزق إِ َّن ِ
يف َذلِ َك آليَات لِك ِّل َ
م أَ َحا ِديثَ َو َم َّزقْنَاه ْ
م فَ َج َعلْنَاه ْ
أَ ْسفَا ِرنَا َوظَلَموا أَنْف َسه ْ
شَ كور ﴾ (سورة سبأ ،اآلية )18

ِصحت اآليات القرآنيّة الكرمية بأ ّن املال قوام الحياة ،وأنّه ال ب ّد من توفّر السلوك الرشيد
لقد ّ
حياله من خالل السعي للعمل والكسب الحالل ،وعدم اإلعتامد عىل تقدميات اآلخرين ،ملن هو
يف منزلة اإلستطاعة والتكليف بالعمل .وييل ذلك ،اإلنفاق عىل قاعدة األ ْوىل فاأل ْوىل باإلنفاق،
مع أخذ الح ّ
ظ من ال ّدنيا وزينتها والسعي ،طاملا القدرة عىل اإلنتاج متوفرة ،لعامرة األرض والزرع
والتطوير بشتّى أبوابه ،مع اإلبتعاد عن الخيالء والرتف واإلرساف والتبذير للامل ،ودليل ذلك ما
يشق عىل خدمه أن يحملوا مفاتيح خزائن أمواله
أفرده القرآن الكريم عن حال قارون الذي كان ّ
وكنوزه،حيث أ ّن القرآن بلسان الحكمة مل مينعه عن التمتّع مباله الوفري ،ولكن حذّره من أن يكون
َاك اللَّه ال َّدا َر ِ
يام آت َ
س
املال وسيلة للبغي والظلم
والتكرب فوعظه بقولهَ ﴿ :وابْتَغِ ِف َ
اآلخ َر َة َوال تَنْ َ
ّ
يف األَ ْر ِ
ب
ن َِصي َب َك ِم َن ال ُّدنْ َيا َوأَ ْح ِس ْن ك ََام أَ ْح َس َن اللَّه إِلَ ْي َك َوال ت َ ْبغِ الْف ََسا َد ِ
ض إِ َّن اللَّ َه ال ي ِح ُّ
الْمف ِ
ين﴾ (سورة القصص ،اآلية .)77
ْس ِد َ
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م ِقيَاما﴾ (سورة النساء ،اآلية )5
ويأيت قوله ّ
الس َف َها َء أَ ْم َوالَكم الَّ ِتي َج َع َل اللَّه لَك ْ
جل جاللهَ ﴿ :وال ت ْؤتوا ُّ

ليعطي قاعدة ومسارا عمليا ملفهوم املال ،حيث يجب أن يكون قياما للمؤمنني ،يجعلونه وسيلة
للقيام بإعامر األرض والتكافل االجتامعي والدعوة إىل الخري واإلنفاق والتص ّدق ،ال أن يتح ّول إىل
قيد مينع اإلنسان ويقعده عن السري يف مدارك التكامل والنجاح.
يجدر التنويه إىل أ ّن القرآن الكريم ،إذ يعطي للسلوك املايل هذه األهميّة ،لكنّه ال يضفي أي
بغض
قيمة عىل األموال يف ح ّد ذاتها ،بحيث تق ّدم ملالكها وضعا متميزا عىل من ال ميتلكها
ّ
النظر عن سلوكه حيالها ،ذلك أ ّن معيار التقييم اإليجايب أو السلبي لإلنسان هو تقواه ،وأحد
أوجه هذه التقوى هو سلوكه املايل .أ ّما املال ،يف ح ّد ذاته ،فهو أداة إ ْن أحسن إستخدامها كان
نعمة ،ولعب دورا إيجابيا يف حياة اإلنسان يف ال ّدنيا واآلخرة .وإ ْن أيسء استخدامها كان وباال
م ِعنْ َدنَا
م بِالَّ ِتي ت َق ِّربك ْ
م َوال أَ ْوالدك ْ
ونقمة عىل صاحبه يف ال ّدنيا واآلخرة .قال تعاىلَ ﴿ :و َما أَ ْم َوالك ْ
يب
نسان إِذَا َما ابْتَ َاله َربُّه فَأَكْ َر َمه َونَ َّع َمه فَ َيقول َر ِّ
زلْفَى﴾ (سورة سبأ :اآلية  )37وقوله تعاىل :فَأَ َّما اإلْ ِ َ
يب أَ َهانَنِ ﴿ ﴾16ك ََّال بَل الَّ ت ْكرِمو َن
أَكْ َر َمنِ ﴿َ ﴾15وأَ َّما إِذَا َما ابْتَ َاله فَ َق َد َر َعلَ ْي ِه ِر ْزقَه فَ َيقول َر ِّ

ني ﴿( ﴾18سورة الفجر ،اآليات .)18 -15
م ﴿َ ﴾17والَ ت َ َحاضُّ و َن َع َىل طَ َعامِ الْ ِم ْس ِك ِ
الْيَ ِتي َ

وهكذا نجد أ ّن الهدي القرآين يضع املال وضعه الصحيح يف حياة اإلنسان ،فال هو باملهمل له
لجهة وجوب السعي للكسب الحالل ،وال هو يعتربه محور حياته بل نعيم زائل يبقى من أثره
ثواب الخري الذي أنفق املال فيه .ومن بديهي القول أنّه يوم تختل هذه املعادلة يف عص من
العصور ،فإ ّن الحياة تصبح شقاء ،إ ّما بفقد املال أو بسيطرته وتأليهه .ونحن يف عصنا هذا
نعيش ص َورا قاسية من هذا الشقاء بكل ما للكلمة من معنى.
 -7النظام االقتصادي االسالمي ومبادئه
يقصد بالنظام عامة أنّه مجموعة القواعد واألحكام التي تنظّم جانبا مع ّينا من جوانب الحياة
اإلنسانية ،ويصطلح املجتمع عىل وجوب احرتامها وتنفيذها .كلمة االقتصاد تحمل معنى واسعا،
يشمل نظام اإلنتاج وشكله ونوع السوق ومدى تدخل الدولة فيه .كام أنّه يشمل النظام السيايس
والرضائبي والنظام اإلجتامعي .وعليه فإن النظام اإلقتصادي اإلسالمي هو مجموعة األصول
االقتصاديّة العامة التي تستخرج من القرآن والسنّة وأحاديث أئّة أهل البيت .hوبذلك يكون
صف
البناء االقتصادي هو مجموعة األحكام والسياسات الرشعية التي يقوم عليها املال وت ُّ
اإلنسان فيه.
يف سياق البحث ،حني نشري إىل اإلقتصاد اإلسالمي ،فإنّنا ال نعني علم اإلقتصاد اإلسالمي ،بل
الصدر" :اإلسالم بوصفه دينا ليس
يفرسه الشهيد مح ّمد باقر ّ
املذهب االقتصادي .وهذا ما ّ
وظيفته أن يتكلم يف علم اإلقتصاد ،أو علم الفلك والرياضيات ،وإّنّ ا هو عن إيجاد اإلسالم
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طريقة لتنظيم الحياة االقتصاديّة ،ال عن قيام اإلسالم بدراسة عملية للطرق املوجودة يف
عصه ،وما ينجم عنها من نتائج ،كام يفعل علامء االقتصاد (.الصدر" )1882 ،
م جميع شائح املجتمع ،فقد تولّت الرشائع
ونظرا أل ّن الجانب االقتصادي من الحياة يه ّ
السامويّة بيانه وتنظيمه .كام أ ّن املجتمعات البرشية قد تعارفت عىل بعض املفاهيم والعادات
التي يقصد بها تحقيق العدالة االجتامعيّة يف توزيع الرثوات املاليّة .وهنا تجدر اإلشارة إىل أن
الرشيعة اإلسالميّة قد اعتنت بهذا الجانب وأق ّرت العديد من القواعد واألحكام العامة
تبني أصول العالقات املال ّية بني األشخاص.
والتفصيلية التي ّ
عالوة ملا سبق ،فإ ّن القرآن الكريم والس ّنة النبوية الرشيفة قاما بتحديد اإلطار التفصييل لتح ّرك
الفرد اقتصاديا وماليا ،وهي تنطوي تحت مبادئ أساسية مفادها أنّه مع إميان املسلم بأ ّن امللك
لله ،فيصبح حينها ما يحوزه من ملكية مبثابة األمانة او االستخالف حيث إ ّن اإلنسان خليفة الله:
﴿ َوإِ ْذ ق َ
يف األْ رض َخلِيفَة﴾ (سورة البقرة ،آية  ،)31وهو األمني عىل
َال َربُّ َك لِلْ َم َالئِ َك ِة إِ ِّ
ين َجا ِعل ِ
الس َام َو ِ
ات َواألْ َ ْر ِ
ني أَن يَ ْح ِملْنَ َها َوأَشْ َفق َْن
ض َوالْ ِجبَا ِل فَأَبَ ْ َ
املق ّدرات الكونيّة ﴿ :إِنَّا َع َرضْ نَا األْ َ َمانَ َة َع َىل َّ
نسان إِنَّه كَا َن ظَلوما َجهوال ﴾(سورة األحزاب ،آية .)72فالخالق أباح لنا الط ّيبات يف هذا
ِمنْ َها َو َح َملَ َها اإلْ ِ َ
الكون وسخّر مق ّدراته لخدمة بني البرش .ومع توفّر هذه العطاءات الربانية التي ال تنضب ،بات
االنسان مكلّفا بالسعي والعمل لجني املال من مصادره الحالل ،وصوال إىل استخدام هذا الناتج
املحصلة عدالة بني بني البرش يف توزيع
يف أبواب الخري الذاتية واألهلية واملجتمعية لتكون
ّ
الخري ،ولو بح ّده االدىن ،مبا يضمن التوازن االجتامعي الذي يعترب مدماكا أساسيا يف البنية
االقتصاديّة واملال ّية اإلسالم ّية.
تجدر اإلشارة إىل أ ّن البيئة املحورية لعلم املال ّية اإلسالم ّية تشتمل عىل أسس فقه املعامالت،
التي يقصد بها األحكام الرشعية املتعلقة بأمور الدنيا كالبيع ،والرشاء ،واإلجارة ،واملشاركة،
واملضاربة ،وهنا نشري إىل أ ّن املراد باملعامالت هنا هي املعامالت املال ّية كالرهن ،واملعاوضات
كالبيع وااليجار ،والتربعات كاإلحسان والهبة ،والقرض ،والوقف ،واملشاركة ،واملضاربة،
واملصانعة ،واملزارعة ،واملساقاة ،واالستيثاق كالوصية والكفالة ،وغريها.
ونستعرض فيام ييل أهم املبادئ املاليّة التي أشنا اليها ومنها مبدأ االستخالف ،ومبدأ أ ّن املال
وسيلة لطاعة الله ،ومبدأ كفاية الخريات لحاجات البرش.
اسالمي
املبدأ األول :املُلك ّية من منظور
ّ
تتوزّع هذه النظرة بني بعدين أساسيني وثيقي االرتباط؛ البعد األول هو النظر يف الهدي
القرآين يف مجال امللك ّية ،والبعد الثاين النظر يف الهدي القرآين يف مجال عمليات االنتاج
والكسب .فقضية امللك ّية من أ ّمهات القضايا االقتصاديّة عىل املستويني الفلسفي والتطبيقي ،ومن
املعروف أ ّن املوقف حيالها يع ّد أحد املعامل البارزة يف متييز األنظمة االقتصاديّة املختلفة.
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لذلك فإ ّن الناظر يف آيات القرآن الكريم التي تناولت هذه املسألة يجدها تركّز بشكل ِصيح
بكل ما فيه ملك لله سبحانه ﴿لِلَّ ِه
وجل ،فالكون ّ
ومكثّف عىل أ ّن ملكية األموال ،وغريها ،لله ع ّز ّ
الس َام َو ِ
ات َواألرض َو َما ِفيه َِّن﴾(سورة املائدة ،اآلية  .)121إذا هناك ملكية أصيلة وذاتية وشاملة
ملْك َّ
ومطلقة لكل ما يندرج تحت كلمة مال وهي لله وحده ،واإلميان بذلك يع ّد ركنا أساسيا من عقيدة
صف فيه ،وهذا
املسلم .واملال ليس ملكا حقيقيا لإلنسان وإّنّ ا هو ملك
ّ
اعتباري مأذون له بالت ّ
م
م أَ َّو َل َم َّرة َوت َ َركْتم َّما َخ َّولْنَاك ْ
ِصح به الحق بقوله تعاىل َ ﴿:ولَ َق ْد ِجئْتمونَا ف َرا َدى ك ََام َخلَ ْقنَاك ْ
ما ّ
عربت بـ "خ ّولناكم"،
َو َراء ظهورِكم﴾(سورة األنعام ،آية  .)84فلم تقل اآلية تركتم ما "ملّكناكم" ،بل ّ
صف بيشء يل دون أن أملِّكك إيّاه.
ومعلوم أ ّن تخويل اليشء أع ّ
م من متليكه ،فقد أخ ّولك الت ّ
املبدأ الثاين :اإلستخالف
إذا كان املالك للكون وللامل هو الله سبحانه وتعاىل ،فإنّه قد استخلف اإلنسان عىل الخريات
أناب الجامعة
التي سخّرها له يف ال ّدنيا وجعله مؤمتَ َنا عليها ،واإلستخالف يعني أ ّن الله تعاىل َ
البرشيّة يف الحكم وقيادة الكون وإعامره اجتامعيا وطبيعيا .والخالفة استئامن تفرتض أن يشعر
املستخلَف بالواجب واملسؤول ّية لينهض بأعبائها (الصدر.)2113 ،فقد أمر املستخلِف أن نقوم
بحق هذا اإلستخالف من عدم ِصف املال يف املح ّرمات أو اإلرساف فيام هو مباح ،كذلك أمرنا
ّ
الله سبحانه وتعاىل بإنفاق بعضه يف وجوه الخري واإلحسان ،حيث تع ّددت اآليات القرآن ّية التي
تشري إىل أ ّن االنسان مستخلَف فيام أتاه الله من عطاء ،ومنها قوله تبارك وتعاىلَ ﴿ :وآتوهم ِّمن
ني ِفي ِه﴾ (سورة
م﴾ (سورة النور ،اآلية  ،)33وقوله أيضا ﴿ َوأَن ِفقوا ِم َّام َج َعلَكم ُّم ْستَ ْخلَ ِف َ
َّما ِل اللَّ ِه ال َِّذي آت َاك ْ
الحديد ،اآلية .)7

املبدأ الثالث :املال وسيلة لطاعة الله
إ ّن اإلسالم يجعل املال وسيلة للدار اآلخرة ،فالدنيا يف حقيقتها مرحلة زائلة ،والدار الباقية هي
الدار اآلخرة ،وإذا كانت الدنيا كلها وسيلة للدار اآلخرة فاملال أيضا وسيلة للوصول إىل تلك الدار.
ْرب َم ْن آ َم َن بِاللَّ ِه
م ِق َب َل الْ َم ْ ِ
ْرب أَ ْن ت َولُّوا وجو َهك ْ
رشقِ َوالْ َم ْغر ِِب َولَٰ ِك َّن ال ِ َّ
س ال ِ َّ
يقول الله تعاىل﴿ :لَ ْي َ
ني
ني َو َ
َوالْ َي ْومِ ْاآل ِخ ِر َوالْ َم َالئِ َك ِة َوالْ ِكتَ ِ
َب َوالْ َيتَا َم ٰى َوالْ َم َساكِ َ
اب َوال َّن ِب ِّي َ
ىل ح ِّب ِه َذوِي الْق ْر َ ٰ
آَت ال َْام َل َع َ ٰ
م إِذَا َعا َهدوا
الص َال َة َو َ
يف ال ِّرق ِ
ني َو ِ
السائِلِ َ
م َّ
َاب َوأَقَا َ
آَت ال َّزكَا َة َوالْموفو َن ِب َع ْه ِد ِه ْ
السبِيلِ َو َّ
َوابْ َن َّ
ني الْبَأْ ِ
ص َدقوا َوأولَ ِئ َك هم الْمتَّقونَ﴾ (سورة
ِين ِ
س أولَ ِئ َك ال َِّذ َ
الصا ِبر َ
الرضا ِء َو ِح َ
ين َ
َو َّ
يف الْبَأْ َسا ِء َو َّ َّ

البقرة ،اآلية .)177

فاإلنسان املؤمن بالله ميلك املال وال ميلكه املال ،إنّه يجعله يف يده ال يف قلبه ،إنّه يسعى
لتحصيله واستثامره مبا أباح الله ال مبا أوحى إليه هواه وبالتايل ،فإ ّن املال يف نظره ،أي االنسان،
وأجل  -إنّها طاعة الله التي خلق لها.
ّ
وسيلة وطريق ،ذلك أ ّن هدفه يف هذه الحياة أعظم
إن اآليات القرآنيّة التي تنهى عن االنقياد إىل شهوة جمع املال بحيث يصبح االنسان رهينة املادة
جل جاللهَ :ويْل لِّك ِّل ه َم َزة لُّ َم َزة ﴿ ﴾1ال َِّذي َج َم َع َماال
الدنيوية هي كثرية وواضحة ،إذ يقول الباري ّ
يف الْحطَ َم ِة ﴿َ ﴾4و َما أَ ْد َر َ
اك َما الْحطَ َمة ﴿﴾5
َو َع َّد َده ﴿ ﴾2يَ ْح َسب أَ َّن َمالَه أَ ْخلَ َده ﴿ ﴾3ك ََّال لَينبَ َذ َّن ِ
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يف َع َمد ُّم َم َّد َدة ﴿﴾8
ص َدة ﴿ِ ﴾8
نَار اللَّـ ِه الْموقَ َدة ﴿ ﴾6الَّ ِتي تَطَّلِع َع َىل األْ َفْ ِئ َد ِة ﴿ ﴾7إِنَّ َها َعلَ ْيهِم ُّم ْؤ َ
َشء فَ ِإ َّن
(سورة الهمزة) .كام يقول تعاىل﴿ :ل َْن ت َنَالوا ال ِ َّ
ْرب َحتَّى تنْ ِفقوا ِم َّام ت ِح ُّبو َن َو َما تنْ ِفقوا ِم ْن َ ْ
اللَّ َه ِب ِه َعلِيم﴾(سورة آل عمران ،اآلية .)82
إّنّ ا النهي عن التعلّق باملال وعن ج ْعله منتهى األمل ألنّه يستلزم رضرا وإعاقة لتكامل اإلنسان
الخليفة ،فهو يؤ ّدي إىل:
-

يب
م متَ ْلِكو َن َخ َزآئِ َن َر ْح َم ِة َر ِّ
أ ّوال :عشق املال يقود اإلنسان إىل البخل والشُّ ّح﴿ :قل لَّ ْو أَنت ْ
م خَشْ يَ َة ا ِ
اإلنسان قَتورا﴾ (سورة اإلرساء ،آية )111
إلنفَاقِ َوكَا َن
إِذا ألَّ َ ْم َسكْت ْ
َ

التمسك باملال وحبّه املفرط إىل الطغيان وتجاوز الحدود والسعي لتحصيله
 ثانيا :يؤديّ
نسا َن
حتى لوكان ذلك عىل حساب سالمة الناس ومصلحة املجتمع :ك ََّال إِ َّن اإلْ ِ َ
غنَى ﴿(﴾7سورة العلق ،اآليتان )7-6
استَ ْ
لَ َيطْغَى ﴿ ﴾6أَن َّرآه ْ
املبدأ الرابع :كفاية الخريات لحاجات البرش
إ ّن الخريات التي أودعها الله يف األرض ،والتي سيودعها ،كافية لحاجات البرش من الغذاء وسائر
وكل دابة يف األرض .وهذا من رحمته ولطفه بعباده أن
الرضوريات التي يحتاج إليها اإلنسان ،بل ّ
ق ّدر لهم أرزاقهم وأقواتهم وأوجدها يف األرض من املياه واملعادن والرتبة الخصبة وغريها.
وعىل ذلك ،فإ ّن االقتصاد اإلسالمي يقوم عىل مبدأ أ ّن الخريات التي أوجدها الله يف األرض ،وما
سيوجده فيها سبحانه وتعاىل كاف لحاجات البرش ،إذا أحسن اإلنسان االستفادة منها ،وليس يف
ذلك ندرة مطلقة ،وال زيادة مفرطة بل كل َشء بقدر معلوم ،ومصداق ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :وإِن
علوم﴾ (سورة الحجر ،اآلية.)21
َشء إِالَّ ِعن َدنَا َخ َزائِنه َو َما ن َن ِّزله إِالَّ ِب َق َدر َّم ْ
ِّمن َ ْ
 -4حوكمة املال يف القرآن الكريم
 -1-7التخطيط املايل يف القرآن الكريم
ذكر القرآن الكريم أول موازنة تقديرية ،أو تخطيطية ،وضعت وفقا ألسس علمية ،وهي تلك
النبي يوسف cعندما وضعها ليوازن بني إنتاج محصول القمح
املقاربة التي أرىس دعائها
ّ
وإستهالكه يف مص خالل سنوات ال ّرخاء والقحط التي تنبأ بحدوثها عند تأويله لرؤيا ملك مص.
النبي يوسفَ :و َ
ين أَرى َسب َع بَقَرات ِسامن يَأكله َّن َسبع
قال املَلِك إِ ّ
وجل عىل لسان
يقول الله ع ّز ّ
ّ
ؤياي إِن كنتم لِل ُّرؤيا
ِعجاف َو َسب َع سنبالت خرض َوأ َخ َر يابِسات يا أَيُّ َها امل ََأل أَفتوين يف ر َ
ني﴿َ ﴾44و َ
قال الَّذي نَجا ِمنهام
ت َعربونَ﴿ ﴾43قالوا أَضغاث أَحالم َوما نَحن ِبتَأويلِ األَحالمِ بِعالِم َ
َوا َّدكَ َر بَع َد أ َّمة أَنا أنَ ِّبئكم ِبتَأوي ِل ِه فَأَ ِ
الص ّديق أَف ِتنا يف َسبعِ بَقَرات ِسامن
رسلونِ ﴿ ﴾45يوسف أَيُّ َها ِّ
يَأكله َّن َسبع ِعجاف َو َسبعِ سنبالت خرض َوأ َخ َر يابِسات لَ َع ّيل أَرجِع ِإ َىل النّ ِ
اس لَ َعلَّهم
يَعلَمو َن ﴿َ 46
صدتم فَذَروه يف سنب ِل ِه ِإالّ قَليال ِم ّام
﴾قال ت َز َرعو َن َسب َع ِسن َ
ني َدأَبا فَام َح َ
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م يَأيت ِمن بَ ِ
لن ما قَ َّدمتم لَه َّن ِإالّ قَليال ِم ّام
عد ذلِ َك َسبع ِشداد يَأك َ
ت َأكلو َن ﴿ ﴾47ث َّ
م يَأيت ِمن بَ ِ
عد ذلِ َك عام في ِه يغاث النّاس َوفي ِه يَ ِ
ت ِ
ن ﴿( ﴾48سورة يوسف،
عصو َ
حصنو َن ﴿ ﴾48ث َّ
اآليات )48 – 43

وتوصال
ولتوضيح الحدث التاريخي الذي يكتنف تفسري اآليات الكرمية املذكورة ولجالء معانيها
ّ
لفهم أعمق لفكرة التخطيط وفقا للمفهوم القرآين نوضح الرؤيا التي رآها ملك مص وتفسريها
يأكلهن سبع بقرات
إين رأيت يف منامي سبع بقرات ِسامن،
النبي يوسف :cقال ملك مص ّ
ّ
من ّ
خرض ،وسبع سنبالت يابسات ،يا أيّها السادة والكرباء
نحيالت من الهزال ،ورأيت سبع سنبالت ْ
َرسون ،قالوا رؤياك هذه أضغاث أحالم ال تأويل لها،
أخربوين عن هذه الرؤيا ،إ ْن كنتم للرؤيا تف ِّ
وما نحن بتفسري األحالم بعاملني .وقال الذي نجا من القتل من صاح َبي يوسف يف السجن وتذكر
بعد م ّدة ما نيس من أمر يوسف ،أنا أخربكم بتأويل هذه الرؤيا ،فابعثوين إىل يوسف آلتيكم
فرس لنا رؤيا َمن رأى سبع
بتفسريها .وعندما وصل الرجل إىل يوسف ،قال ليوسف :أيّها الصديق ِّ
لعيل أرجع إىل
يأكلهن سبع بقرات هزيالت ،ورأى سبع سنبالت خرض وأخر يابساتّ ،
بقرات سامن
ّ
امللك وأصحابه فأخربهم ،ليعلموا تأويل ما سألتك عنه ،وليعلموا مكانتك وفضلك .قال يوسف
لسائِله عن رؤيا امللك تفسري هذه الرؤيا :أنّكم تزرعون سبع سنني متتابعة جا ِّدين ل َيكْرث العطاء،
م حفظه من التس ُّوس ،وليكون
فام حصدتم منه يف كل مرة فا َّد ِخروه ،واتركوه يف سنبله ليت َّ
صبة سبع سنني شديدة
م يأيت بعد هذه السنني ال ِخ ْ
مام تأكلونه من الحبوب ،ث ّ
أبقى ،إال قليال ّ
مام تحفظونه وت َّدخرونه ليكون بذورا
ال َج ْدب ،يأكل أهلها ّ
كل ما ا َّدخرتم لهم من قبل ،إال قليال ّ
للزراعة ،ثم يأيت من بعد هذه السنني املجدبة عام يغاث فيه ال ّناس باملطر ،فريفع الله تعاىل
عنهم الش ّدة ،ويعصون فيه الثّامر من كرثة ِ
الخ ْصب والنامء( .الطباطبايئ .)2111
فلو تدبّرنا اآليات الكرمية السابقة نجد أ ّن سيدنا يوسف cمل يؤ ِّول رؤيا امللك فحسب،
ولكن باإلضافة إىل ذلك وضع موازنة بنيت وأ ّسست عىل أساس علمي ،وكيف ال؟ وقد وضعها من
اصطفاه ربّه وعلمه ،ويف هذه املوازنة التخطيطية وا َزن سيّدنا يوسف cبني اإلنتاج الزراعي
ملحصول القمح وبني استهالكه وإدخار ما يلزم ملواجهة سنوات القحط .وهنا تجدر اإلشارة ،إىل
أ ّن العديد من كتّاب اإلدارة ،وخاصة املهتمني يف الشأن املايل ،قد ح ّددوا مجموعة من
املفاهيم التي يجب توافرها يف أ ّي موازنة تقديرية أه ّمها:
أ) أ ْن تح ِّقق املوازنة التخطيطية التوازن بني العناِص التي تتناولها من واردات ونفقات،
مع السعي إىل إحداث فوائض وترشيد االنفاق بحيث يتم تجنب أي هدر أو إساءة
استخدام للموارد الطبيعية والبرشية واملادية املستعملة لتنفيذ املوازنة مام يحقق
الغاية من اإلبتعاد عن اإلرساف؛
ب) أن تكون أداة واضحة للتعبري الرقمي للكميات ،واملبالغ وال ّزمن؛
جـ) أن يشرتك يف إعدادها أكرب عدد ممكن من املن ّفذين.

املال يف القرآن الكريم | شباط 0202

73/11

وهكذا ،أرست اآليات القرآن ّية حالة تطبيقية تعليمية ،ورضورة استخدام الخريات واألرزاق ،التي
النبي يوسف الرشيدة،
جل جالله ،اإلستخدام األمثل عىل غرار ما متكّنت إدارة
خ ّولنا إيّاها الله ّ
ّ
وبتسديد ربّاين ،من دفع غائلة املجاعة عن أهل مص وجوارها والحؤول دون إستئثار القادرين
من أهل املال والسلطة آنذاك ،ويف كل عص ،من اإلستئثار باملوارد الطبيعية الناضبة واملقرتة
والتعسف يف إستخدام
وحرمانها ملن ال يد له يف الحصول عليها .وهكذا تج ّنب آفة اإلحتكار
ّ
نفوذ املال والسلطة وخاصة يف األيام السوداء.
كذلك تجدر اإلشارة ،إىل أن سورة يوسف يف القرآن الكريم قد قدمت ،باالضافة إىل ما سبق،
العديد من الدروس العلمية واإلدارية التي ال يسعنا الخوض فيها يف هذا البحث ،وإّنا نجد من
املفيد اإلشارة إىل تقدميها مبدأ إدارة املخاطر ببعدين واضحني يرتبطان إرتباطا وثيقا بالتخطيط
املايل وهام درء املخاطر املستقبلية عرب تجنيب بعض الوفورات الحالية لإلستخدام يف
الفرتات الالحقة عند وقوع الخطر وهو ما بينّاه أعاله ،وما يعرف بالعص الحديث بتكوين
املؤونات املال ّية لتغطية خسائر محتملة مستقبلية .وتوزيع املخاطر لخفض إحتامالت تح ّققها،
ويتجىل ذلك عندما أمر نبي الله يعقوب أوالده بدخول أرض مص من أبواب عدة مخافة أن
َال يَا بَ ِن َّي الَ ت َ ْدخلوا ِمن بَاب َو ِ
يتع ّرضوا ألي مخاطر مجتمعني ﴿ َوق َ
احد َوا ْدخلوا ِم ْن أَبْ َواب ُّت َ َف ِّرقَة
ن﴾ (سورة
َشء إِنِ الْحكْم إِالَّ لِلَّ ِه َعلَ ْي ِه ت َ َوكَّلْت َو َعلَ ْي ِه فَلْ َيتَ َوكَّلِ الْمتَ َوكِّلو َ
َو َما أ ْغ ِني َعنكم ِّم َن اللَّ ِه ِمن َ ْ
يوسف ،اآلية)67

 -0-7الدّ خل الفردي واملجتمعي يف القرآن الكريم
سوف نتناول ال ّدخل من النظرة القرآن ّية والس ّنة النبوية الرشيفة وأحاديث أئة أهل البيتh
عىل جزئني:
 األول :ويتمثل بدخل الفرد والضوابط الرشعية الناظمة له؛ الثاين :املتمثل بالدخل املجتمعي وفقا ألحكام الرشيعة اإلسالم ّية. -1-0-7الدّ خل الفردي
النبي
إ ّن القرآن الكريم الذي هو وحي الله إىل بني البرش ،باإلضافة إىل األحاديث املرويّة عن
ّ
مام قدره الله تعاىل وكفله من
مح ّمد fتحثّ االنسان عىل الج ّد والعمل والسعي للكسب الحالل ّ
قوت ملخلوقاته كافة ،واالنسان يف مق ّدمتهم .بل إ ّن ال ِّدين اإلسالمي اعترب العمل واالجتهاد
وكسب اليمني وجني االيرادات مبا يؤ ّمن لإلنسان متطلّباته الحياتية غري الباذخة ،وتكفيه مش ّقة
بذل ماء الوجه بالسؤال ،لهو باب من أبواب العبادة وحتى مجاهدة النفس يف تح ّري طرق
املتأيت من مصادر مح ّرمة.
ّ
الحالل واالبتعاد عن إغراءات املال
كذلك ورد يف القرآن الكريم العديد من اآليات التي تشري إىل العمل ،وهي تتضمن أحكاما شاملة
للعمل ،وتقدير ومسؤول ّية العامل وعقوبته ومثوبته ،وفيام ييل بعض اآليات التي حثّت عىل لزوم
السعي والكسب لتحصيل الرزق .فقد أعلن القرآن الكريم دعوته األكيدة عىل رضورة العمل
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الص َالة فَانْتَ ِ
وعىل الكسب ،وبذل الجهد حيث قال اللّه تعاىل﴿ :فَ ِإذَا ق ِ
يف األْ رض
رشوا ِ
ض َي ِت َّ
َوابْتَغوا ِم ْن فَضْ لِ اللَّ ِه َواذْكروا اللَّ َه كَ ِثريا لَ َعلَّك ْم ت ْفلِحو َن﴾ (سورة الجمعة ،اآلية .)11
ربطا مبا سبق ،فإ ّن املنهج اإلسالمي يتّسم بالتوازن بني العمل ملقتضيات الحياة يف األرض،
وبني العمل يف تهذيب النفس ،واالتصال باللّه تعاىل وابتغاء رضوانه ،وإىل ذلك يشري القرآن
َاك اللَّه ال َّدا َر ِ
يام آت َ
س ن َِصيبَ َك ِم َن ال ُّدنْيَا﴾ (سورة القصص ،اآلية  )77إنّه
الكريمَ ﴿ :وابْتَغِ ِف َ
اآلخ َر َة َوال تَنْ َ
ليس من اإلسالم يف َشء أن يتّجه املسلم بجميع قواه وطاقاته لتحصيل متع الحياة ،والظّفر
مبل ّذاتها وينصف عن اللّه .وكذا ال يتّجه نحو عمل املثوبة فحسب ،بل عليه أن يعمل لدنياه التي
هي دار م ّمر وآخرته التي هي املستق ّر معا ،كام يقول اإلمام عيل" :cاعمل لدنياك كأنّك
تعيش أبدا وآلخرتك كأنّك متوت غدا".
إ ّن القرآن الكريم قد دعا الناس إىل العمل ،وحثّهم عليه وحتّم عليهم أن يكونوا إيجابيني يف
حياتهم يتمتّعون بالج ّد والنشاط ليفيدوا ويستفيدوا ،وكَ ِرهَ لهم الحياة السلبية ،واالنكامش
ن ِر ْز ِق ِه َوإِلَ ْي ِه النُّشور﴾ (سورة امللك،
واالنزواء عن العمل ،إذ قال تعاىل﴿ :فَا ْمشوا ِ
يف َمنَاكِ ِب َها َوكلوا ِم ْ

اآلية .)15

لقد خلق اللّه تعاىل األرض ،ومألها بالنِّعم والخريات ألجل أن يعيش اإلنسان يف سعة ،إذ قال
األرض الْ َم ْيتَة أَ ْح َي ْينَا َها َوأَ ْخ َر ْجنَا ِمنْ َها َحبا فَ ِمنْه يَأْكلو َن َو َج َعلْنَا ِفي َها َجنَّات ِم ْن
تعاىلَ ﴿ :و َآيَة لَهم ْ
ن﴾ (سورة يس:
م أَف ََال يَشْ كرو َ
ن َِخيل َوأَ ْعنَاب َوفَ َّج ْرنَا ِفي َها ِم َن الْعيونِ لِ َيأْكلوا ِم ْن َثَ َر ِِه َو َما َع ِملَتْه أَيْ ِدي ِه ْ

اآليات .)35 - 33

ولن يظفر اإلنسان بهذه النِّعم إال بالعمل والج ّد والكسب لكن دون أن يتح ّول عن غرض العبادة
أو أن يسعى لالكتناز .أ ّما األحاديث املتناقَلة عن العمل يف الس ّنة النبوية ،فكام حثَّ القرآن
الكريم عىل العمل (القرَش )1888 ،ودعا له يف العديد من اآليات ،فإ ّن الس ّنة النبوية التي هي يف
ومفرسة ومفصلة ألحكام القرآن قد ن ّبهت أيضا إىل أهم ّية العمل ،ودعت املسلمني
أصلها شارحة
ّ
إىل السعي يف طلب الرزق ،واالستمرار عىل العمل الصالح حتى آخر لحظة من حياتهم .ومن
النبي fقال" :ما أَك ََل أَ َحد طعاما ق ُّ
ط خريا من أن
األحاديث املرويّة التي تحثُّ عىل العمل عن
ّ
نبي الل ِه داو َد cكان يأكل من عم ِل ِ
يأكل من عملِ ِ
يده" (كنز العامل ،)8223
َ
يده ،وإ َّن َّ
فالحديث ِصيح يف تفضيل العمل واستحبابه ،وأن يأكل املسلم من عمل يده ،وأ ّن ذلك خري له
فكل األنبياء hقد عملوا بك ِّد
من األكل الذي يحصل عليه من سؤال النّاس واستعطافهمَّ ،
أيديهم وأكلوا من تعبهم .فهذا ابراهيم cكان بنّاء ،ونوح cكان نجارا ،وموىسc
كان يرعى الغنم ،وإلياس cكان خيّاطا ،وداوود cكان ح ّدادا ،وزكريا cكان ن ّجارا،
ومح ّمد fقد رعى الغنم ،كام ثبت أنّه عمل بالتجارة ،وغريهام من األنبياء واملرسلني .إذ يعترب
العمل طاعة من طاعات الله ِ
يكف اإلنسان به نفسه وعياله عن سؤال النّاس.
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اإلسالمي
إضافة إىل ذلك ،فإ ّن اتقان العمل هو واجب وتكليف ،وهو من األمور التي حثّ ال ِّدين
ّ
م بعمله عىل الوجه الذي
عليها ،وأ ِم َر العامل بأن يتح ّرى الدقّة واإلتقان يف عمله ،ومن مل يق ْ
يستحق األجر املدفوع له .قال رسول
طلبه صاحب العمل اعتربه ال ِّدين غاشا يف عمله ،وال
ّ
م َع َمال أَ ْن يتْ ِق َنه"(الريشهري  )2111كام يويص اإلسالم
ب إِذَا َع ِم َل أَ َحدك ْ
الله" :fإِ ّن اللَّ َه ت َ َعاىل ي ِح ّ
بدفع األجر دون تأخريِ " :
يجف عرقه" .وال ب ّد من الكسب الحالل ببذل
أعط األجري أجره قبل أن ّ
أقىص املجهود واتقان العمل أو الخدمة املؤ ّداة للطّرف اآلخر لتج ّنب الشبهات أو املح ّرمات من
املكاسب املتأتية عن عدم إيتاء العمل املطلوب كفايته من الجودة.
 -0-0-7الدّ خل املجتمعي وموارده
تخص الدولة
نعرض فيام ييل الجزء الثاين من االيرادات املاليّة ،والذي يتعلق باملداخيل التي
ّ
من املنظور اإلسالمي ،والتي تعرف بالرضائب سواء املباشة أو غري املباشة ،وعليه نفصل اآليت:
تعرف الرضائب ،حسب علم االقتصاد اإلسالمي ،بأنّها مداخيل ماليّة تح ّددها الدولة وتجبيها
لإلنفاق عىل املجتمع .ومن هذه الرضائب الخراج (الرضيبة عىل األرايض املزروعة) ،والعشور
(الرضيبة عىل االسترياد كمثال الرسم الجمرَك ،كانت عادة  ،)%11والفيء ،والخمس ،وسواها،
وباإلضافة إىل هذه الرضائب املباشة ،فإن الدخل املجتمعي يشتمل عىل ايرادات أخرى مثل
تركة من ال وارث له ،وريع املمتلكات العامة التي ميكن أن تستثمر كالبيع أو اإلجارة أو سواها.
يوجد يف النظام االقتصادي اإلسالمي عدد كبري من الوسائل ،التي تحقق التكافل ،داخل
املجتمع املسلم غري الرضائب .وتعتمد هذه الوسائل يف جملتها عىل الدافع اإلمياين بالدرجة
األوىل ،حيث تستكمل الدولة الدور يف كيفية تطبيق هذه الوسائل ،وبالتايل تعترب وسائل
التكافل ،يف النظام االقتصادي اإلسالمي ،شبكة أمان تساند الدولة واملجتمع ،وهو أمر ال مثيل
له يف أي نظام اقتصادي آخر .بناء ملا سبق ،فإنه كلام ضعف الدافع اإلمياين يف املجتمع ضعف
أثر وسائل التكافل ،ذلك أنها إحدى َثار الرتبية اإلسالم ّية .ومن ّناذج هذه الوسائل :ال ّزكاة،
الصدقات التط ّوع ،الوقف ،القرض الحسن ،النفقات الواجبة لألوالد والزوجة واألقارب،
ّ
الك ّفارات ،ضامن الدولة لح ّد الكفاية ،األضحية ،وغريها.
تجدر اإلشارة إىل أ ّن لإلنفاق مقصدين جوهريني ،مقصد خاص أو فردي ملساعدة الفرد عىل
تطهري نفسه والتغلّب عىل شهوة املال ،وإحكام الصلة االجتامع ّية بني أفراد املجتمع ،والتق ّرب
إىل الله سبحانه وتعاىل .ومقصد عام هو إنشاء نظام شامل ألصول املعامالت املال ّية بتنظيم
إيراداتها ونفقاتها ،وإحكام قواعد اإلنتاج والتداول وتوزيع الرثوة.
وعليه ،فإن مفتاح املسألة االنفاقية ينقسم إىل ش ّقني.
والضن بإنفاقها،
التمسك باألموال
 الشق األول :هو أ ّن اإلنسان بطبيعته مجبول عىلّ
ّ
وبغض ال ّنظر عن جوانبها ،فإنها ذات
 الشق الثاين :هو أ ّن عملية اإلنفاق يف ح ّد ذاتها،ّ
أهميّة بالغة من الناحية اإلنسانية بشكل عام ومن الناحية االقتصاديّة بشكل خاص.
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وبالتايل ،فإن التعامل مع قضية اإلنفاق يأخذ يف حسبانه هذه الحقيقة .وقد أق ّر ،الهدي
م خَشْ َي َة
يب إِذا ألَّ َ ْم َسكْت ْ
م متَ ْلِكو َن َخ َزائِ َن َر ْح َم ِة َر ِّ
القرآين ،ذلك حيث يقول تعاىل﴿ :قل لَّ ْو أَنت ْ

نسان قَتورا﴾ (سورة اإلرساء ،اآلية .)111
اإلْ ِنفَاقِ َوكَا َن اإلْ ِ َ

ربطا مبا سبق ،فإن عناِص اإلنسانية تستكمل عند املسلم عندما يقدم عىل اتخاذ قرار اإلنفاق
الغريي (عىل الغري) ،إال أنه يحتاج إىل عوامل خارجية قوية ،مبا فيها الكفايةَ ،ك يتمكن من
التغلب عىل غريزة اإلمساك املجبول عليها.
الصدر حيث يقول" :عندما نقرأ
هذا ،ويحرضين يف هذا املقام محارضة لسامحة اإلمام موىس ّ
األحكام اإلسالم ّية ،نجد يف األساس ويف العمق مسألة اإلنفاق .واإلنفاق أساس أوال ،وشامل
ثانيا .ليس يل أن أقول" :أنا ال أملك ماال ،فال ّز كاة ساقطة عني ،إذا أنا ال أملك املال ،فأنا أملك
الص ّحة ،أملك الق ّوة الجسدية ،أملك التجربة ،أملك الثقافةّ ،
أدل عىل الطريق ،وبإمكاين أن
أق ّدم .إذا ،بيشء من عمق الرؤية بالنسبة لإلنفاق ،وهو األساس الشامل ،نرى أن اإلسالم يرفض
أن يكون اإلنسان يجتذب لنفسه ويأخذ لنفسه دون أن يرشك اآلخرين .أرجو االنتباه لهذا التعبري:
م ين ِفقونَ﴾(سورة البقرة :اآلية  ،)3يعني بنفس الوقت الذي يأتيك رزقك من الله ،ماال
﴿ َو ِم َّام َر َزقْنَاه ْ
أو ص ّحة أو علام ،بنفس الوقت عليك أن تعطي .أول قاعدة مستفادة من األحكام إ ّن طموح
اإلنسان ليس باإلكثار من ال ّرزق ،من املال ،من الجاه ،بل طموحه باألخذ والتوزيع ﴿ َو ِم َّام
م ين ِفقونَ﴾ ،هذا هو الطموح ،يعني الهدف ،وهذا من األصول(الصدر".)2116 ،
َر َزقْ َناه ْ
بني الهدي القرآين أهميّة التكافل االجتامعي ومساعدة الفقراء واملحتاجني ،حيث أشار
لقد ّ
رب .حيث قال الله تعاىلَ ﴿ :م ْن ذَا
القرآن الكريم إىل املنفق الذي يبتغي وجه الله بصفة التقوى وال ّ
ن﴾( سورة
رية َواللَّه يَ ْقبِض َويَبْسط َوإِلَيْ ِه ت ْر َجعو َ
ال َِّذي ي ْقرِض اللَّ َه قَ ْرضا َح َسنا فَيضَ ا ِعفَه لَه أَضْ َعافا كَ ِث َ

يتبني أ ّن الله سبحانه وتعاىل ش ّجع عىل االنفاق االجتامعي واعدا أن تكون
البقرة ،اآلية  .)245وهكذا ّ
يف َسبِيلِ اللَّ ِه كَ َمثَلِ َحبَّة
م ِ
املكافآت أضعافا من لدنه .وقال الله تعاىل ﴿ َمثَل ال َِّذ َ
ين ينْ ِفقو َن أَ ْم َوالَه ْ
يف ك ِّل سنْبلَة ِمائَة َحبَّة َواللَّه يضَ ا ِعف لِ َم ْن يَشَ اء َواللَّه َو ِ
اسع َعلِيم﴾(سورة البقرة،
أَنْبَتَ ْ
ت َسبْ َع َسنَاب َِل ِ
اآلية )261

وبالتايل فإن أعظم أمر عند املؤمن هو الوعد اإللهي بجزيل الثواب ،مقابل أن يتكافل االنسان
مع أخيه االنسان دون النظر إىل أصله ،ولونه ،وعرقه ،ودينه ،وأن يسود التعاضد فيام بينهم
ولعل اآليات القرآن ّية يف هذا الصدد عديدة نذكر منهاَ ﴿ :و َما
ّ
لتحقيق العدالة بني أفراد املجتمع،
ني﴾ (سورة سبأ :اآلية  ،)38وأيضا ﴿ َو ِ
َب َحقَّه
َشء فَه َو ي ْخلِفه َوه َو خ َْري ال َّرا ِز ِق َ
آت ذَا الْق ْر َ
أَن َفقْتم ِّمن َ ْ

السبِيلِ َوالَ تبَ ِّذ ْر تَبْ ِذيرا﴾ (سورة اإلرساء ،اآلية .)26
َوالْ ِم ْس ِك َ
ني َوابْ َن َّ
كل
عالوة ملا سبق ،يحرص القرآن عىل حث اإلنسان ملساعدة أخيه اإلنسان ،كذلك يحرص ّ
الحرص عىل مشاعر وكرامة اإلنسان املحتاج من االمتهان واألذى حيث قال الله تعاىل :قَ ْول
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ين آ َمنوا الَ ت ْب ِطلوا
ص َدقَة يَتْ َبع َها أَذى َواللَّـه َغ ِن ٌّي َحلِيم ﴿ ﴾263يَا أَيُّ َها ال َِّذ َ
َّم ْعروف َو َم ْغ ِف َرة خ َْري ِّمن َ
ص َدقَاتِكم بِالْ َم ِّن َواألْ َذ َٰى كَال َِّذي ين ِفق َمالَه ِرئَا َء النَّ ِ
اس( ﴾264﴿...سورة البقرة ،اآليتان .)264 – 263
َ
نستعرض يف اآليت بعض العناوين الرئيسية لإلنفاق وأجهه وآثاره:
أ) الزكاة
لغة :لها معان متعددة تدور عىل النّامء والطهارة ،وس ّميت بذلك ألنّها تن ّمي وتزيد املال
وتط ّهره.
حق واجب يف مال مخصوص ملجموعة محتاجة (مخصوصة) يف وقت مخصوص.نسبة:
رشعاّ :
مح ّددة ومعلومة من الرثوة غري اإلنتاجية ،أي أنّها ليست رضيبة عىل ال ّربح .وهي فريضة واجبة
كل مسلم استوىف شوط إخراج الزكاة ،وتدفع إىل أصناف املستفيدين املنصوص عنهم
عىل ّ
شعا.
وقد فرضت الزكاة يف املدينة يف السنة الثانية للهجرة .ومن دليل وجوب الزكاة القول أ ّن الله
الص َال َة َوآتوا
تعاىل يأمر يف عرشات املواضع يف القرآن الكريم بوجوب آدائهاَ ﴿ .وأَ ِقيموا َّ
ال َّزكَا َة﴾(سورة البقرة ،اآلية ،)43وقد ورد يف األحاديث أ ّن االسالم بني عىل خمس ،ومنها إيتاء الزكاة.
يصيل لله سبحانه وتعاىل أو
ّ
وتعترب الزكاة ركن من أركان اإلسالم وعبادة مال ّية ،فكام أ ّن املسلم
يصوم ،فإنّه أيضا يؤيت الزكاة ،إذا توافرت شوطها ،عىل أن تنفقها الدولة يف مصارفها الرشعية
املحددة.
وقد أورد القرآن الكريم العديد من اآليات عن وجوب إيتاء الزكاة كام يف قوله تبارك وتعاىل:
الصالِ َح ِ
م َوالَ َخ ْوف
﴿إِ َّن ال َِّذ َ
ات َوأَقَاموا َّ
ين آ َمنوا َو َع ِملوا َّ
م ِعن َد َربِّ ِه ْ
م أَ ْجره ْ
الصال َة َوآت َوا ال َّزكَا َة لَه ْ
الرب أَن ت َولُّوا
م َو َال ه ْ
َعلَ ْي ِه ْ
س ِ َّ
م يَ ْح َزنو َن﴾ (سورة البقرة ،اآلية  .)277ويف قوله سبحانه وتعاىل﴿ :لَ ْي َ
الرب َم ْن آ َم َن بِاللَّ ِه َوالْ َي ْومِ ِ
ني
اآلخ ِر َوالْ َمالئِ َك ِة َوالْ ِكتَ ِ
م ِق َب َل امل ْ ِ
اب َوالنَّ ِب ِّي َ
وجو َهك ْ
َرشقِ َوالْ َم ْغر ِِب َولَ ِك َّن ِ َّ
م
َو َ
يف ال ِّرق ِ
ني َو ِ
السائِلِ َ
َب َوالْ َيتَا َمى َوالْ َم َساكِ َ
َاب َوأَقَا َ
آَت امل ََال َع َىل ح ِّب ِه َذوِي الق ْر َ
السبِيلِ َو َّ
ني َوابْ َن َّ
ني ال َبأْ ِ
س
الصال َة َو َ
ِين ِ
الصا ِبر َ
الرضا ِء َو ِح َ
م إِذَا َعا َهدوا َو َّ
َّ
آَت ال َّزكَا َة َوالْموفو َن ِب َع ْه ِد ِه ْ
يف ال َبأْ َسا ِء َو َّ َّ
ين َص َدقوا َوأ ْولَ ِئ َك هم املتَّقو َن﴾ (سورة البقرة ،اآلية .)177
أ ْولَ ِئ َك ال َِّذ َ
نستنبط من هذه اآليات األحكام اآلتية:
 زكاة املال ،فريضة من الله سبحانه وتعاىل؛والصدقات التطوعية والخمس هي عبادة ماليّة.
 الزكاةّ
كام أ ّن الزكاة – وتشمل اإلنفاق مبعناها العام–ال تقتص عىل الجانب املايل فقط حسب رأي
اإلمام موىس الصدر؛ وإّنّ ا يجب عىل أصحاب الحرف والفنون والعلوم أن يزكّوا ثرواتهم
اإلنسانية أيضا أو ينفقوا منها ،ذلك أ ّن "زَكاة ال ِعلمِ نَرشه" أو إنفاقه .وقد نقل اإلمام موىس
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الصدر يف إحدى محارضاته حول االقتصاد اإلسالمي ،حديثا عن الرسول األكرم fيفيد" :أال
أدلّكم عىل الطريق إىل الجنّة؟" ثم قال" :صنِّعوا األخرق" ،أي علِّموا الصناعة من يجهلها.
بناء ملا سبق ،ميكننا القول أ ّن الزكاة تسهم يف الحثّ عىل االستثامر واإلنتاج لدى مستحقيها من
نواح عدة:
 ال ح ّلغني وال ملكتف يف الزكاة ،وذلك أل ّن أغلب مصارف الزكاة ال تشمل األغنياء
ظ
ّ
ني
الص َدقَات لِلْف َق َرا ِء َوالْ َم َساكِ ِ
ني َوالْ َعا ِملِ َ
واملكتفني برزقهم ،حيث يقول تعاىل﴿ :إِّنَّ َا َّ
السبِيلِ فَرِيضَ ة ِّم َن
يف ال ِّرق ِ
ني َو ِ
م َو ِ
َاب َوالْغَا ِر ِم َ
َعلَ ْي َها َوالْم َؤلَّ َف ِة قلوبه ْ
يف َسبِيلِ اللَّ ِه َوابْنِ َّ
ح ِكيم﴾ (سورة التوبة ،اآلية .)61
اللَّ ِه َواللَّه َعلِيم َ
 يتم تأدية الزكاة وفقا لآليت: oأسلوب تفعيل القوة الرشائية :يتم تفعيل القوة الرشائية للفقراء وأصحاب الحاجة،
كاملسنّني واملعوقني عن العمل ،واألطفال والنّساء ،وبالتايل فإ ّن تأدية الزكاة إليهم،
بشكل نقدي ،ميكّنهم من شاء رضوريات الحياة ،وعليه فإن زيادة القوة الرشائية
لهذه الفئة تؤدي إىل زيادة يف االنفاق االستهالَك الذي من شأنه أن يزيد اإلنتاج.
 oأسلوب القوى اإلنتاجية :ويتم ذلك من خالل توفري رأس املال اإلنتاجي ،ملن
يحتاجون إليه لتمكينهم من الخروج من دائرة الحاجة .فإذا كان املستفيد محرتفا أعطي
ما ميكنه من مامرسة حرفته ،أو شاء آالت حرفته ،قلّت قيمة ذلك أو كرثت ،لتمكينه
من كفاية نفسه ويختلف ذلك باختالف الحرف والبالد واألزمان واألشخاص.
ب) زكاة ال ِفطر (أو ال ِفطرة)
هي أحدى أنواع الزكاة املتوجبة عىل كل مسلم أو مسلمة قادر عليها ،حيث يستحق اخراجها
(تسديد قيمتها نقدا أو عينا) قبيل انتهاء شهر رمضان املبارك ،أو قبل صالة العيد مباشة – وهو
َص َّىل﴿( ﴾15سورة
آخر وقت إلخراجها .وقد قال تعاىل :قَ ْد أَفْل ََح َم ْن ت َ َز َّ
م َربِّ ِه ف َ
اس َ
َك﴿َ ﴾14و َذكَ َر ْ

األعىل ،اآليتان  .)15-14ويف تفسري هذه اآلية ورد عن اإلمام جعفر الصادق cأ ّن املراد بالزكاة هنا
زكاة الفطرة.
يتبني مام سبق أنه يوجد لهذا الترشيع بعدان:

 البعد االجتامعي :حيث يعنى هذا الترشيع بتعميم الفرحةَ ،ك ال يبقى أحد محتاجايف يوم العيد سواء كان من املساكني أو الفقراء أو املعوزين .ولهذا ورد يف الحديث
م َعنِ الطَّ َو ِ
يف َهذَا الْ َي ْومِ ".
اف ِ
"أَغْنوه ْ
 البعد العبادي :حيث يعنى بفدو الذنب ،إن كان قد مورس ،أو جرب للخلل من خدشلكامل الصوم أو من لغو ورفث وصخب وسباب وغريه.
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تقدر زكاة الفطر مبقدار قيمة القوت اليومي وهو صاع من طحني ،أو أرز ،أو شعري ،أو ذرة ،أو
عدس ،أو فول ،أو حمص ،أو متر ،أو زبيب ،أو لنب ،أو جنب .هذا ويق ّدر الصاع بحوايل ثالثة
كيلوغرام ،وقال بعض الفقهاء بأنّه ال مانع من دفع قيمته املال ّية .يدفع املكلف عن نفسه وع ّمن
يعوله من ولد ووالد وزوجة وضيف ،صغريا كان أم كبريا .وتس ّمى أيضا زكاة األبدان ألنّها تؤ َّدى
عن األفراد واألشخاص ال عن األموال .فزكاة األموال تطهري للامل ،يف حني أن زكاة الفطرة هي
م َوت َزكِّيهِم ِب َها﴾
م َ
ص َدقَة تطَ ِّهره ْ
تطهري لألبدان والنفوس بحسب قوله تعاىل﴿ :خ ْذ ِم ْن أَ ْم َوالِ ِه ْ

(سورة التوبة ،اآلية .)113
الصدقات
جـ) ّ

الرشع وأحاديث الرسول fوأقوال األئة hعىل أهم ّية الصدقة يف التكافل
ش ّدد ّ
الص َدق ِ
َات َوأَ َّن
م يَ ْعلَموا أَ َّن اللَّ َه ه َو يَ ْق َبل التَّ ْوبَ َة َع ْن ِع َبا ِد ِه َويَأْخذ َّ
االجتامعي ،حيث قال تعاىل ﴿أَلَ ْ
اللَّ َه ه َو التَّ َّواب ال َّر ِحيم﴾ (سورة التوبة ،اآلية  .)114وقد ورد عن اإلمام الصادق" cإ ّن الله تبارك
فإين أتلقفها بيدي
وتعاىل يقول ما من َشء إالّ وقد وكلت من يقبضه غريي ،إالّ الصدقةّ ،
تلقّفا(".البحار  68/134/86و)2/328/81
رسع إجابة ال ّدعاء،
وقد وردت أحاديث كثرية تحثّ عىل ّ
الصدقة ،عىل أنها تزيد صاحبها رزقا ،وت ّ
بشق مترة.
وتزيد يف العمر ،وتداوي املريض ،وتدفع القضاء حتى من غري بذل املال ،ولو كانت ّ
ص َدقَة .قيل :من يطيق
ّ
فكل معروف صدقة حسب الحديث الرشيف" :إ ّن َع َىل ك ِّل م ْسلِم يف يوم َ
ذلك؟ قال" :fإماطتك األذى عن الطريق صدقة ،وإرشادك الرجل إىل الطريق صدقة ،وعيادتك
السالم
املريض صدقة ،وأمرك باملعروف صدقة ،ونَ ْه ِيك عن املنكر صدقة ،ور ّدك ّ
صدقة"(البحار  68/134/86و .)2/328/81إضافة إىل العديد من األحاديث التي تحثّ عىل مكارم
األخالق كوجه من أوجه البذل يف الصدقة من إصالح بني الناس إذا تفاسدوا ،وتقارب بينهم إذا
رش عن الناس ،وصدق
ربم،
والتبسم يف وجه اآلخرّ ،
ّ
تباعدوا ،وإسامع األصم من غري ت ّ
وكف ال ّ
اللسان ،واملنفعة للناس ،والعفو عند املقدرة.
رسي ،إال أن الله سبحانه وتعاىل ،مل
تجدر اإلشارة إىل أنه من آداب الصدقات تقدميها بشكل
ّ
الص َدق ِ
َات فَ ِن ِع َّام ِه َي َوإِن تخْفو َها َوت ْؤتو َها
ين ِه عن الصدقة العالنية .حيث قال تعاىل﴿ :إِن تبْدوا َّ
خبِري﴾ (سورة البقرة ،اآلية  .)271ويف
الْف َق َرا َء فَه َو خ َْري لَّك ْم َوي َكفِّر َعنكم َس ِّيئَا ِتك ْم َواللَّه مبِ َا ت َ ْع َملو َن َ
ظل إالّ ظلّه ...:رجل تص ّدق بيمينه
وجل يوم ال ّ
ظل عرش الله ع ّز ّ
الحديث الرشيف " سبعة يف ّ
فأخفاه عن شامله" (البحار .)5/177/86 ،لكن لبذل الصدقة أصول محددة ،قال رسول الله" fإ ّن
سوي ،إال لذي فقر مدقع أو غرم مفظع" (كنز العامل .)16548
لغني وال لذي م ّرة
تحل
الص َدقَة ال ّ
َ
ّ
ّ
املن الذي يهدم الصنيعة ،ويبطل األجر .وال مانع من التص ّدق عىل املذنب
وهذا ال يجوز مع ّ
عىل َسارِق فَلَ َعلَّه أ ْن
لتحصينه عن املعصية ،ويف ذلك قال الرسول االكرم" :fأ َّما ص َدقَت َك َ
رسقَ ِت ِه ،وأ َّما ال َّزانِية فَلَعلَّ َها ت َْستَ ِع َّف َع ْن زناها( ".كنز العامل)16183
يَ ْس ِت َّ
عن ِ
عف ْ
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د) الكفَّارات
السرت ،ألنّها تسرت ال ّذنب،
"الكفَّارة هي مصطلح فقهي مأخوذ من كلمة الكفر ،واملقصود بها ّ
لذلك فإنها إما عبادة مال ّية أو عبادة بدنية شعها الله يف دينه .وهي غالبا بسبب مخالفة العبد
ألحد أحكام الله سبحانه وتعاىل .وبالتايل ،فإن الكفارة تؤدي إما إىل إسقاط الذنب أو تخفيض
العقاب عن الذنب ،الذي قام به العبد ،سواء كان ذنبا ناتجا عن قول أو فعل أو بذل يف املال.
املخرية ،ومنها ما يجتمع
ربطا ملا سبق ،فإن الك ّفارة أقسام ،منها الكفارة املرت ّبة ،ومنها الكفارة
ّ
فيها الرتتيب والتخيري .هذا ويرد يف كل منها؛ الصيام من ثالثة أيام متتالية إىل شهرين متتاليني،
أو إطعام من عرشة مساكني إىل ستني مسكينا ،أو عتق رقبة ،وذلك بحسب طبيعة الذنب
املقرتف( .مع اإلشارة إىل أن بعض املدارس الفقهيّة تصنف بعض هذه العقوبات يف باب الزكاة
وليس الكفارات).
م َولَٰ ِكن ي َؤ ِ
هذا ويقول سبحانه وتعاىل﴿ :ال ي َؤ ِ
اخذكم مبِ َا َعقَّدت ُّم
اخذكم اللَّه بِاللَّ ْغ ِو ِ
ميانِك ْ
يف أَ ْ َ
م أَ ْو ت َ ْحرِير َرقَ َبة
رش ِة َم َساكِ َ
م أَ ْو كِ ْس َوته ْ
ني ِم ْن أَ ْو َس ِط َما تطْ ِعمو َن أَ ْهلِيك ْ
األْ َ ْ َ
ميا َن فَ َكفَّا َرته إِطْ َعام َع َ َ
م كَ َٰذلِ َك ي َب ِّني اللَّه
ميانَك ْ
م إِذَا َحلَفْت ْ
ميانِك ْ
فَ َمن لَّ ْ
م َوا ْحفَظوا أَ ْ َ
م يَ ِج ْد ف َِص َيام ث ََالث َ ِة أَيَّام َٰذلِ َك كَفَّا َرة أَ ْ َ
لَك ْم آيَا ِت ِه لَ َعلَّك ْم ت َشْ كرو َن﴾ (سورة املائدة ،اآلية .)88
عىل الرغم من وضوح معنى البذل بالصوم أو اإلطعام أو اإلكساء ،إال أن السؤال يف عصنا
الحايل ،هو كيف يكون ّ
فك أو عتق رقبة وليس َثة عبيد لتحريرهم؟ وهنا يأخذ هذا املفهوم
تأويال بأ ّن اإلنسان املعاِص قد يكون عبدا للفقر أو الجوع أو الظلم ،وانتقاله من براثن العوز
فك لرقابهم من ّ
والقهر ،عىل أنه ّ
ذل عبودية الحاجة والفاقة (حميد .)2118 ،فالقرآن الكريم تضمن
آيات جعلت الزكاة والكفارات سبيال للمغفرة وأرست نظاما للتكافل االجتامعي مبنيا عىل البذل
والعطاء.
م الْ َع َق َب َة ﴿َ ﴾11و َما أَ ْد َر َ
اك َما الْ َع َق َبة ﴿ ﴾12ف َُّك
هذا وقد ورد يف القرآن الكريم :ف ََال اقْتَ َح َ
يف يَ ْوم ِذي َم ْس َغ َبة ﴿ ﴾14يَ ِتيام ذَا َم ْق َر َبة ﴿ ﴾15أَ ْو ِم ْس ِكينا ذَا
َرقَ َبة ﴿ ﴾13أَ ْو إِطْ َعام ِ
الرشع ،فإ ّن أول أمر يساعد اإلنسان عىل دخول ج ّنات
رتبَة ﴿(﴾16سورة البلد ،اآليات  )16-11فحسب ّ
َم ْ َ
الفردوس األعىل تكون من خالل ّ
فك رقبة .وهذا ما يؤكد عليه سبحانه وتعاىل يف قوله﴿ :إِّنَّ َا
يف َسبِيلِ
الص َدقَات لِلْف َق َرا ِء َوالْ َم َساكِ ِ
يف ال ِّرق ِ
ني َو ِ
م َو ِ
َاب َوالْغَا ِر ِم َ
ني َوالْ َعا ِملِ َ
َّ
ني َعلَيْ َها َوالْم َؤلَّ َف ِة قلوبه ْ
السبِيلِ فَرِيضَ ة ِم َن اللَّ ِه َواللَّه َعلِيم َح ِكيم﴾ (سورة التوبة ،اآلية .)61
اللَّ ِه َواِبْنِ َّ
أما األمر الثاين ،بحسب اآلية الكرمية ،فهي بإطعام يف يوم ذي هول شديد (ذي مسغبة) ،يتيام
قريبا ذي مقربة .والقرب قد يكون قرابة الدم ،أو بحكم الجرية ،أو يف مفهوم اإلنسانية عموما.
وقد يكون بإطعام مسكني يف قمة ضعفه وقلة حيلته ،حتى أنّه عجز عن إزالة الرتاب عن نفسه،
فاكتىس بصورة البؤس والهوان ،كام وصفه القرآن الكريم بأنّه ،أي املسكني" ،ذا مرتبة".
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وامللفت أ ّن القرآن الكريم ذكر تعابري "يتيام" و"مسكينا" ومن قبلهام "رقبة" ،من دون استخدام
"ال" قبل الكلمة ،توكيدا عىل تعميم املعنى عىل الجميع أيا كان معتقدهم أو دينهم .ذلك أنّ
القرآن مل يذكر يطعمون اليتيم املسلم أو املسكني املسلم ،بل قال بصيغة النكرة َك يرسي
ىل
املعنى عىل أي يتيم أو مسكني ،كام يف قوله تعاىل يف سورة أخرى ﴿ َويطْ ِعمو َن الطَّ َعا َ
م َع َ ٰ
حبِّ ِه ِم ْس ِكينا َويَ ِتيام َوأَ ِسريا﴾ (سورة اإلنسان ،اآلية.)8

هـ) الخُمس
الخمس من املواضيع املهمة يف الفقه اإلسالمي ،خصوصا الفقه اإلمامي .وهو كل مبلغ يتوجب
إخراجه من فائض الربح السنوي للفرد (ذكرا أو أنثى) بنسبة واحد من خمسة ( )%21ليصف يف
َشء
وجوه الخري والحاجات االجتامع ّية األساسية .فقد قال الله تعاىلَ ﴿ :وا ْعلَموا أَّنَّ َا َغ ِن ْمتم ِّمن َ ْ
السبِيلِ﴾ (سورة األنفال ،اآلية رقم .)41
َب َوالْيَتَا َم ٰى َوالْ َم َساكِ ِ
ني َوابْنِ َّ
فَأَ َّن لِلَّ ِه خم َسه َولِل َّرسو ِل َولِ ِذي الْق ْر َ ٰ
سامه الله تعاىل يف اآلية الكرمية .وهو اصطالح فقهي مبعنى دفع خمس
فالخمس مصوف ملن ّ
ما زاد من مؤونة السنة واألموال األخرى مثل املعدن برشوط .والخمس فرع من فروع الدين،
ّ
يستدل الفقهاء عىل وجوبه من سورة االنفال اآلنفة الذكر ومن األحاديث املروية عن أهل
البيت.h
يجب الخمس عىل كل مسلم (ذكرا أو أنثى) راشد عاقل عامل يف تجارة أو صناعة أو زراعة أو
عمل حر أو وظيفة وغريه ،ويس ّمى (املكلَّف) .ويستحق الخمس يف نهاية كل سنة ماليّة يحددها
املكلَّف لنفسه عن فائض ربحه .وهذا األخري هو املبلغ املتبقي عام يصفه الفرد عىل نفسه
وعائلته مام يحافظ عىل وضعه االجتامعي يف املسكن ،وامللبس ،واملأكل ،واملرشب ،واألثاث،
والطبابة ،والتعليم ،واألسفار له ولعائلته (حتى الرتفيه ّية منها).
الجهة الصالحة الستالم الخمس وإبراء الذ ّمة هي املرجع املقلَّد أو وكيله يف بلد املكلَّف ،أو
املأذون لقبض الحق الرشعي وِصفه ،وهو كل فرد أو جمعية أو مؤسسة أو أي جهة موثوق
بخدماتها وعملها للصالح العام ومزودة بفتوى خط ّية من املرجع املقلّد .أما أهم ّية إخراج الخمس
بالنسبة للفرد واملجتمع فهي:
حق الله عنده؛
 إبراء ذ ّمة املكلّف من ّ توفري االستقالليّة املاليّة للمرجع ،وتأمني أسباب القدرة عىل القيام بخدمات يحتاجهااملجتمع وال يقوم بها سواه ،كام تحفظ للمرجعية مقاما مميزا بالتفاف شعبي حوله ،ناتج
من مقلّديه يف العامل ،داللة عىل وعي كامل للحديث الرشيف" :ليس مسلام من ال يهتم
بشؤون املسلمني (العاميل1414 ،هـ ،").مام يحقق غرض مسؤوليّة املجتمع تجاه
املحتاجني.
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و) الخَراج
يفرض الخراج عىل األرايض الخراجية ،وهي تلك األرايض التي تتعلق بالدولة واألمة وهي تحت
صف الناس ،ويستحصل عنها رضائب بأشكال مختلفة .يتضمن الكتاب املو ّجه من اإلمام عيل
ت ّ
خص رضيبة الخراج ما ييل:
بن أيب طالب cإىل عامله عىل مص مالك األشرت فيام ّ
ج مبا يصلح أهله ،فإ ّن يف صالحه وصالحهم صالحا ملن سواهم ،وال
"وت َ َفقَّد أم َر الخَرا ِ
صالح ملن سواهم إالّ بهم ،ألن الناس كلهم عيال عىل الخراج وأهله .وليكن نظرك يف عامرة
األرض أبلغ من نظرك يف استجالب الخراج ،أل ّن ذلك ال يدرك إال بالعامرة ،ومن طلب الخراج
بغري عامرة أخرب البالد ،وأهلك العباد ،ومل يستقم أمره إالّ قليال" .وهذا ما يعترب درسا متطورا
يف وجوب العدل يف جباية الرضائب والتنمية من جهة أخرى.
 -7-7الضوابط الرشعية للدّ خل واإلنفاق الفردي
إال أ ّن للامل وااليرادات املكتسبة يف الرشيعة اإلسالم ّية أطرا ضابطة َك ال تتعدى ما أجازه
رشع من إباحة يف الكسب والنهي عن الحرام ،ومن هذه الضوابط نذكر ما ييل:
امل ّ
 -1-7-7التعامل بالحالل
يقول الله تبارك وتعاىل:
ين آ َمنوا الَ تَأْكلوا أَ ْم َوالَكم بَ ْي َنكم بِالْ َب ِ
م َوالَ
 ﴿يَا أَيُّ َها ال َِّذ َاطلِ إِالَّ أَن ت َكو َن تِ َجا َرة َعن ت َ َراض ِّمنك ْ
م َر ِ
حيام﴾ (سورة النساء ،اآلية .)28
م إِ َّن اللَّ َه كَا َن بِك ْ
تَقْتلوا أَنف َسك ْ

-

ن﴾ (سورة املائدة ،اآلية )88
﴿ َوكلوا ِم َّام َر َزقَكم اللَّه َح َالال طَيِّبا َوات َّقوا اللَّ َه ال َِّذي أَنتم ِب ِه م ْؤ ِمنو َ

يف األرض َحالال طَيِّبا﴾ (سورة البقرة ،اآلية .)168
 ﴿يَا أَيُّ َها النَّاس كلوا ِم َّام ِّ
شعه الله سبحانه
يستدل من هذه اآليات رضورة االلتزام بالتعامل بالحالل الذي يتفق مع ما ّ
وتعاىل ،وتجنّب الحرام.
 -0-7-7التعامل بالطيبات
م زِينَ َة اللَّ ِه الَ ِتي أَ ْخ َر َج لِ ِع َبا ِد ِه َوالطَّ ِّي َب ِ
ات ِم َن ال ِّرزْقِ ق ْل ِه َي
يقول الله تبارك وتعاىل﴿ :ق ْل َم ْن َح َّر َ
م ال ِق َيا َم ِة﴾ (سورة األعراف ،اآلية  .)32ويقول سبحانه وتعاىل:
ين آ َمنوا ِ
لِل َِّذ َ
صة يَ ْو َ
يف ال َح َيا ِة ال ُّدنْ َيا خَالِ َ
ين آ َمنوا أَن ِفقوا ِمن طَيِّبَ ِ
ن األْ رض﴾ (سورة البقرة ،اآلية
م َو ِم َّام أَ ْخ َر ْجنَا لَكم ِّم َ
﴿يَا أَيُّ َها ال َِّذ َ
ات َما ك ََسبْت ْ

.)267

يستنبط من هذه اآليات حكم االلتزام بالطيبات أل ّن التعامل بالطيبات عبادة ،والله ط ّيب ال
يقبل إالّ طيبا .ولقد نهى الله سبحانه وتعاىل عن الخبائث مهام كانت املغريات وإلحاح الحاجات
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َرثة ال َخب ِ
ِيث﴾
كام يف قوله تبارك وتعاىل﴿ :قل الَّ يَ ْستَوِي ال َخبِيث َوالطَّ ِّيب َولَ ْو أَ ْع َج َب َك ك ْ َ

(سورة

املائدة ،اآلية .)111

 -7-7-7االعتدال يف اإلنفاق وتج ّنب اإلرساف والتقتري
ين إِذَا أَنفَقوا
يقول الله تبارك وتعاىل يف بيان صفات عباد الرحمن الذين يلتزمون برشعهَ ﴿ :وال َِّذ َ
ني َذلِ َك قَ َواما﴾( سورة الفرقان ،اآلية  .)67ويقول الله عز وجلَ ﴿ :والَ
م يَقْرتوا َوكَا َن بَ ْ َ
رسِفوا َولَ ْ
لَ ْ
مي ْ

ت َ ْج َع ْل يَ َد َك َمغْلولَة إىل عن ِق َك َو َال تَبْسطْ َها ك َّل البَ ْس ِط فَتَقْع َد َملوما َّم ْحسورا﴾ (سورة اإلرساء ،اآلية .)28
يستنبط من اآليات السابقة وغريها األحكام اآلتية:
 -وجوب اتباع الوسطية واالعتدال يف اإلنفاق وهذا هو املقصود بكلمة قواما،

 تجنّب اإلرساف الذي ميثل اإلنفاق فوق ح ّد القوام ،وتجنّب التقتري الذي ميثل اإلنفاق أقلمن ح ّد القوام.
 -4-7-7تج ّنب التبذير يف اإلنفاق
 يح ّرم الله تبارك وتعاىل التبذير كام يف قولهَ :و ِالسبي ِل
ني َو َ
آت ذَا القرَب َحقَّه َواملِسك َ
ابن َّ
ني َوكا َن الشَّ يطان لِ َربِّ ِه
ِّرين كانوا إِخوا َن الشَّ ياط ِ
َوال تبَذِّر ت َبذيرا ﴿ ﴾26إِ َّن املبَذ َ
كَفورا﴿َ ﴾27وإِ ّما تعرِضَ َّن َعنهم اب ِتغا َء َرح َمة ِمن َربِّ َك ت َرجوها فَقل لَهم قَوال َميسورا ﴿﴾28
(سورة اإلرساء :اآليات .)28 – 26

يستنبط من هذه اآليات الكرمية األحكام اآلتية:
أ) تحريم التبذير وهو اإلنفاق يف معصية الله واملخالف لرشعه،
ب) يقود التبذير اإلنسان إىل مسالك الشياطني،
جـ) يعترب التبذير من كبائر الذنوب التي تتطلب التوبة واالستغفار.
 -5-7-7تج ّنب االعتداء عىل أموال الناس
ين آ َمنوا الَ تَأْكلوا أَ ْم َوالَكم بَيْنَكم بِالْبَ ِ
اطلِ إِالَّ أَن ت َكو َن
 يقول الله تبارك وتعاىل﴿ :يَا أَيُّ َها ال َِّذ َم َر ِ
حيام﴾ (سورة النساء ،اآلية .)28
م إِ َّن اللَّ َه كَا َن بِك ْ
م َوالَ تَقْتلوا أَنْف َسك ْ
تِ َجا َرة َعن ت َ َراض ِّمنك ْ
 ويقول الله سبحانه وتعاىلَ ﴿ :والَ تَأْكلوا أَ ْم َوالَكم بَيْنَكم بِالْ َب ِاطلِ َوت ْدلوا ِب َها إىل الحكَّامِ
لِتَأْكلوا فَرِيقا ِّم ْن أَ ْم َوا ِل ال َّن ِ
اس بِا ِإلثْمِ َوأَنْت ْم ت َ ْعلَمو َن﴾ (سورة البقرة ،اآلية .)188
ين يَأْكلو َن أَ ْم َو َ
يف
ال اليَتَا َمى ظلْام إِّنَّ َا يَأْكلو َن ِ
 ويقول الله سبحانه وتعاىل﴿ :إِ َّن ال َِّذ َوس َي ْصلَ ْو َن َس ِعريا﴾ (سورة النساء ،اآلية .)11
بطونِ ِه ْ
م نَارا َ
يستنبط من هذه اآليات الكرمية األحكام اآلتية:
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أ) تحريم االعتداء عىل أموال الناس،
ب) يعترب االعتداء عىل أموال الناس من ّناذج قتل النفس،
جـ) تحريم االعتداء عىل أموال اليتامى.
 -6-7-7تحريم االكتناز
رشهم
ب َوالْ ِفضَّ َة َوالَ ين ِفقونَ َها ِ
يقول الله تبارك وتعاىلَ ﴿ :وال َِّذ َ
ين يَ ْك ِنزو َن ال َّذ َه َ
يف َسبِيلِ اللَّ ِه فَ َب ِّ ْ
ِب َعذَاب أَلِيم﴾ (سورة التوبة ،اآلية .)34
يستنبط من هذه اآليات املباركة األحكام اآلتية:
أ) العاقبة الس ّيئة للمتنعني عن اإلنفاق،
ب) العالقة بني البعد املايل الدنيوي والبعد األخروي،
جـ) التحذير من االكتناز وعدم تزكية األموال وإخراج الحقوق منها،ويقصد به حبس املال
عن وظيفته األساسية من إنفاق مجتمعي أل ّن يف ذلك أرضارا كثرية.
ولعل استذكار قصة قارون املشهور مباله ،والذي تباهى بكرثته وجحد نعمة الله عليه وأنكر
فضله عازيا ما لديه من ثروات هائلة وذهب أنّه أوتيه بسبب علمه الشخيص وراح يستعرض
بخيالء ،قافلة ثرواته (حيث إ ّن قافلة الجامل ناءت بحمل مفاتيح خزائن الرثوة فكيف الحال
بالرثوات التي لديه) ،أمام العموم ومنهم املعدم الذي مل ينل اي عطاء من قارون حتى نزل
ظن أ ّن هذه الرثوات هي
العقاب االلهي به لتبتلعه األرض وهو يف قمة ضاللته وذلك عربة ملن ّ
منتهى آمال بني البرش.
م َوآت َ ْينَاه ِم َن
وىس فَبَغَى َعلَيْ ِه ْ
يقول الله سبحانه وتعاىل يف محكم آياته :إِ َّن قَارو َن كَا َن ِمن قَ ْومِ م َ
ويل الْق َّو ِة إِ ْذ ق َ
ب
صبَ ِة أ ِ
الْكنو ِز َما إِ َّن َمفَاتِ َحه لَتَنوء بِالْع ْ
َال لَه قَ ْومه الَ ت َ ْف َر ْح إِ َّن اللَّـ َه الَ ي ِح ُّ
يام آت َ
َنس ن َِصيبَ َك ِم َن ال ُّدنْيَا َوأَ ْح ِسن ك ََام أَ ْح َس َن
الْ َفر ِِح َ
ني ﴿َ ﴾76وابْتَغِ ِف َ
َاك اللَّـه ال َّدا َر ْاآل ِخ َر َة َوالَ ت َ
ب الْمف ِ
يف األْ َ ْر ِ
ين ﴿ ﴾77ق َ
َال ِإّنَّ َا أو ِتيته َع َىل ِعلْم
اللَّـه ِإلَ ْي َك َوالَ ت َ ْبغِ الْف ََسا َد ِ
ْس ِد َ
ض ِإ َّن اللَّـ َه الَ ي ِح ُّ
ِع ِ
م أَ َّن اللَّـ َه قَ ْد أَ ْهل ََك ِمن قَ ْبلِ ِه ِم َن الْقرونِ َم ْن ه َو أَشَ ُّد ِمنْه ق َّوة َوأَك َْرث َج ْمعا َوالَ
م يَ ْعلَ ْ
ندي أَ َولَ ْ
يف زِينَ ِت ِه ق َ
ين يرِيدو َن الْ َح َيا َة ال ُّدنْ َيا يَا
ي ْسأَل َعن ذنو ِبهِم الْم ْجرِمو َن ﴿ ﴾78فَ َخ َر َج َع َىل قَ ْو ِم ِه ِ
َال ال َِّذ َ
ويتَ قَارون ِإنَّه لَذو َح ٍّ
ظ َع ِظيم ﴿َ ﴾78وق َ
م ث َ َواب اللَّـ ِه
لَ ْي َ
ت لَنَا ِمث َْل َما أ ِ
َال ال َِّذ َ
م َويْلَك ْ
ين أوتوا الْ ِعلْ َ
ض فَ َام كَا َن لَه ِمن
الصابِرو َن ﴿ ﴾81فَخ ََس ْفنَا ِب ِه َو ِب َدار ِِه ْ
األَ ْر َ
صالِحا َوالَ يلَقَّا َها إِالَّ َّ
خ َْري لِّ َم ْن آ َم َن َو َع ِم َل َ
ِفئَة يَنصونَه ِمن دونِ اللَّـ ِه َو َما كَا َن ِم َن الْمنتَ ِ
ين متَ َنَّ ْوا َمكَانَه بِاألْ َ ْم ِ
س
ص َب َح ال َِّذ َ
ص َ
ِين ﴿َ ﴾81وأَ ْ
يَقولو َن َويْ َكأَ َّن اللَّـ َه يَ ْبسط ال ِّرز َْق لِ َمن يَشَ اء ِم ْن ِع َبا ِد ِه َويَق ِْدر لَ ْوالَ أَن َّم َّن اللَّـه َعلَ ْينَا لَخ ََس َف ِبنَا

َويْ َكأَنَّه الَ ي ْفلِح الْكَا ِفرو َن ﴿( ﴾82سورة القصص ،اآليات .)82-76
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 -3-7-7املحافظة عىل املال وتحريم تبديده
م ِق َياما﴾
الس َف َها َء أَ ْم َوالَكم الَ ِتي َج َع َل اللَّه لَك ْ
يقول الله تبارك وتعاىلَ ﴿ :والَ ت ْؤتوا ُّ
َاح
 )5كام يقول ع ّز ّ
وجل يف شأن املحافظة عىل أموال اليتامىَ ﴿ :وابْتَلوا ال َيتَا َمى َحتَّى إِذَا بَلَغوا النِّك َ
رسافا َو ِب َدارا أَن يَك َْربوا َو َمن كَا َن َغ ِنيا
م أَ ْم َوالَه ْ
م رشْ دا فَا ْدفَعوا إِلَ ْي ِه ْ
فَ ِإ ْن آن َْستم ِّمنْه ْ
م َو َال تَأْكلو َها إِ ْ َ
فَلْ َي ْستَ ْع ِف ْف و َمن كَا َن فَ ِقريا فَلْ َيأْك ْل بِالْ َم ْعر ِ
م َوكَفَى
م فَأَشْ هِدوا َعلَ ْي ِه ْ
م أَ ْم َوالَه ْ
م إِلَ ْي ِه ْ
وف فَ ِإذَا َدفَ ْعت ْ
بِاللَّ ِه َح ِسيبا﴾ (سورة النساء ،اآلية .)6
(سورة النساء ،اآلية

يستنبط من اآليات السابقة األحكام اآلتية:
أ) رضورة املحافظة عىل األموال ألنّها قوام الحياة،
ب) االهتامم بإدارة األموال إدارة رشيدة ،وتجنب إعطائها للسفهاء الذين ال يحسنون
املحافظة عليها،
جـ) االهتامم بإدارة أموال اليتامى وتجنب تبديدها وترشيد نفقات إدارتها.
 -8-7-7تحريم اإلنفاق الرتيف واملظهري
رت ِفي َها فَف ََسقوا ِفي َها فَ َح َّق َعلَيْ َها ال َق ْول
يقول الله تبارك وتعاىلَ ﴿ :وإِذَا أَ َر ْدنَا أَن نُّ ْهلِ َك قَ ْريَة أَ َم ْرنَا م ْ َ
ها ت َ ْد ِمريا﴾ (سورة اإلرساء ،اآلية .)16
فَ َد َّم ْرنَا َ
يستنبط من هذه اآلية تحريم اإلنفاق الرتيف الذي يكون وسيلة للمعصية والفسق وما يف حكمه
ألنّه يقود إىل الفساد والهالك.
 -9-7-7اإلنفاق حسب السعة
 يقول الله سبحانه وتعاىل﴿ :لِين ِف ْق ذو َس َعة ِّمن َس َع ِت ِه َو َمن ق ِد َر َعلَ ْي ِه ِرزْقه فَلْين ِف ْق ِم َّامآت َاه اللَّه الَ ي َكلِّف اللَّه نَفْسا إِالَّ َما آت َا َها َسيَ ْج َعل اللَّه بَ ْع َد ع ْرس ي ْرسا﴾ (سورة الطالق ،اآلية .)7

-

ت﴾ (سورة
ويقول ع ّز ّ
ت َو َعلَ ْي َها َما اكْتَ َسبَ ْ
وجل﴿ :الَ ي َكلِّف اللَّه نَفْسا إِالَّ و ْس َع َها لَ َها َما ك ََسبَ ْ
البقرة ،اآلية .)286

 كام يقول الله سبحانه وتعاىلَ ﴿ :و َمتِّعوه َّن َع َىل امل ِوسعِ قَ َدره َو َع َىل املق ِ ِ
ْرت قَ َدره َمتَاعا
بِالْ َم ْعر ِ
ني﴾ (سورة البقرة ،اآلية .)236
وف َحقا َع َىل امل ْح ِس ِن َ

يستنبط من هذه اآليات األحكام اآلتية:
أ) يكون اإلنفاق حسب الطاقة وال تكلف نفس فوق طاقتها؛
ب) التوازن قدر االستطاعة بني الكسب (املوارد) واإلنفاق (املصاريف)؛
جـ) مسؤول ّية الزوج اإلنفاق عىل الزوجة حسب االستطاعة وباملعروف.
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 -12-7-7الوفاء بالعهود وااللتزام بالعقود
م
 يقول الله سبحانه وتعاىل يف صفات املؤمننيَ ﴿ :وال َِّذ َم َو َع ْه ِد ِه ْ
م أل َمانَاتِ ِه ْ
ين ه ْ
َراعونَ﴾(سورة املؤمنون ،اآلية .)8

ين آ َمنوا أَ ْوفوا بِالْعقو ِد﴾ (سورة املائدة ،اآلية .)1
 ويقول الله عز وجل﴿ :يَا أَيُّ َها ال َِّذ َيستنبط من هذه اآليات أهم ّية احرتام العهود واملواثيق وعدم املامطلة يف أداء الحقوق.
 -11-7-7كتابة املعامالت واإلشهاد عليها
ين آ َمنوا إِذَا ت َ َدايَنتم ِب َديْن إىل أَ َجل ُّم َسمى فَاكْتبوه
 يقول الله تبارك وتعاىل﴿ :يَا أَيُّ َها ال َِّذ َب َولْي ْملِلِ ال َِّذي
َولْ َيكْتب بَّ ْينَك ْ
ب ك ََام َعلَّ َمه اللَّه فَلْ َيكْت ْ
م كَاتِب بِالْ َع ْد ِل َوالَ يَأْ َب كَاتِب أَن يَكْت َ

َس ِم ْنه شَ ْيئا﴾ (سورة البقرة ،اآلية .)282
َعلَ ْي ِه ال َح ُّق َولْ َيتَّقِ اللَّ َه َربَّه َو َال َي ْبخ ْ

-

وعن سبب وموجب الكتابة واالشهاد ،يقول الله تبارك وتعاىلَ ﴿ :والَ ت َْسأَموا أَن تَكْتبوه
ىن أَالَّ ت َ ْرت َابوا﴾ (سورة
م أَق َْسط ِعن َد اللَّ ِه َوأَقْ َوم لِلشَّ َها َد ِة َوأَ ْد َ
َ
ص ِغريا أَ ْو كبِريا إىل أَ َجلِ ِه َذلِك ْ

البقرة ،اآلية .)282

يستنبط من هذه اآليات األحكام اآلتية:
أ) وجوب تدوين وتوثيق املعامالت بني الناس؛
ب) وجوب اإلشهاد عىل املعامالت؛
جـ) توثيق االتفاقيات بكتابة العقود ،سواء كانت املعامالت صغرية أو كبرية ،والوفاء مبا ورد
بها من شوط ،أل ّن ذلك يحافظ عىل سالمة املعامالت ،وتسديد الحقوق بالعدل
وتجنّب املنازعات واملحافظة عىل العالقات الطيبة بني الناس.
 -10-7-7تحريم التعامل بال ّربا
ين يَأْكلو َن ال ِّربَا الَ يَقومو َن ِإالَّ ك ََام يَقوم ال َِّذي يَتَ َخبَّطه
 يقول الله تبارك وتعاىل :ال َِّذ َم ال ِّربَا
م قَالوا إِّنَّ َا الْ َب ْيع ِمثْل ال ِّربَا َوأَ َح َّل اللَّـه الْ َب ْي َع َو َح َّر َ
س َٰذلِ َك ِبأَنَّه ْ
الشَّ ْيطَان ِم َن الْ َم ِّ
ص َحاب
فَ َمن َجا َءه َم ْو ِعظَة ِّمن َّربِّ ِه فَانتَ َه ٰى فَلَه َما َسل ََف َوأَ ْمره إِ َىل اللَّـ ِه َو َم ْن َعا َد فَأولَـٰ ِئ َك أَ ْ
الص َدق ِ
ب ك َّل كَفَّار
م ِفي َها خَالِدو َن ﴿َ ﴾275ميْ َحق اللَّـه ال ِّربَا َوي ْر ِيب َّ
النَّا ِر ه ْ
َات َواللَّـه الَ ي ِح ُّ
الصالِ َح ِ
م
أَثِيم ﴿﴾276إِ َّن ال َِّذ َ
ات َوأَقَاموا َّ
ين آ َمنوا َو َع ِملوا َّ
م أَ ْجره ْ
الص َال َة َوآت َوا ال َّزكَا َة لَه ْ
ين آ َمنوا ات َّقوا اللَّـ َه َوذَروا
م يَ ْح َزنو َن ﴿ ﴾277يَا أَيُّ َها ال َِّذ َ
م َوالَ ه ْ
م َوالَ َخ ْوف َعلَ ْي ِه ْ
ِعن َد َربِّ ِه ْ
م ت َ ْف َعلوا فَأْذَنوا ِب َح ْرب ِّم َن اللَّـ ِه َو َرسولِ ِه
َما بَ ِق َي ِم َن ال ِّربَا إِن كنتم ُّم ْؤ ِم ِن َ
ني ﴿ ﴾278فَ ِإن لَّ ْ
رسة فَنَ ِظ َرة
م رءوس أَ ْم َوالِك ْ
م فَلَك ْ
َو ِإن تبْت ْ
م الَ تَظْ ِلمو َن َوالَ تظْلَمو َن ﴿َ ﴾278و ِإن كَا َن ذو ع ْ َ
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م ت َ ْعلَمو َن ﴿َ ﴾281وات َّقوا يَ ْوما ت ْر َجعو َن ِفي ِه ِإ َىل
رسة َوأَن ت َ
م إِن كنت ْ
َص َّدقوا خ َْري لَّك ْ
ىل َميْ َ َ
إِ َ ٰ

ىف ك ُّل نَفْس َّما ك ََسبَ ْت َوه ْم الَ يظْلَمو َن ﴿( ﴾281سورة البقرة ،اآليات .)281 – 275
اللَّـ ِه ث َّ
م ت َو َّ ٰ
يف أَ ْم َوا ِل النَّ ِ
اس فَالَ يَ ْربو ِعن َد اللَّ ِه َو َما
ِّريب َو ِ
 ويقول سبحانه وتعاىلَ ﴿ :و َما آت َ ْيتم ِّمن ِّربا ل َ ْآتَيْتم ِّمن َزكَاة ترِيدونَ َو ْج َه اللَّ ِه فَأ ْولَ ِئ َك هم املضْ ِعفو َن﴾ (سورة الروم ،اآلية .)38
يستنبط من هذه اآليات العديد من األحكام ،ومنها:
حل الله سبحانه وتعاىل ال ّربح والنّامء والزيادة الناجمة عن املعامالت التجارية ويح ّرم
أ) ي ُّ
الله ال ّربا املتمثل يف الزيادة الناتجة عن مبادلة مال مبال أكرث؛
ب) ميحق الله سبحانه وتعاىل ما نتج من ال ّربا؛
جـ) يبارك الله سبحانه وتعاىل يف املال الذي يخرج صاحبه الصدقات الفرضية والتطوعية
وما يف حكم ذلك؛
د) يقرن الله سبحانه وتعاىل االنتهاء عن التعامل الربوي باإلميان والتقوى؛
هـ) وجوب رسعة التوبة واالستغفار عن التعامل الربوي ،وعندئذ ال يستحق املقرض إالّ أصل
ماله؛
و) وجوب إعطاء املعرس مهلة لألداء؛
ز) من األفضل واألتقى واألورع التنازل عن دين غري القادر عن األداء.
 -17-7-7تحريم االحتكار
لقد نهت الس ّنة النبوية الرشيفة عن االحتكار والغش والبيوع التي تؤدي إىل املنازعات بني
الناس .واالحتكار هو شاء املواد والبضائع وحبسها إىل الغالء ورصد األسواق انتظارا الرتفاع
رض بالناس حبسه فهو احتكار.
األَثان ،أو شاء القوت وإمساكه وبيعه بأكرث من َثنهّ ،
وكل ما أ ّ
أميا رجل اشرتى طعاما فحبسه أربعني صباحا يريد
وقد نهى رسول الله fعن االحتكار بقولهّ " :
وتصدق بثمنه ،مل يكن كفّارة ملا صنع" (وسائل الشيعة  ،425 :17الباب  27من
به الغالء ،ثم باعه ّ
أبواب آداب التجارة ،الحديث السادس) .وش ّدد عىل عدم التضييق عىل الناس بأقواتهم فقال:
ني لَيْلَة فَ َق ْد بَ ِرئَ ِم َن اللَّ ِه َوبَ ِرئَ ِمنْه( ".البحار  .)282/62كام حثّ عىل الجلب
" َمنِ ا ْحتَ َك َر طَ َعاما أَ ْربَ ِع َ
وهو عكس االحتكار فقال" :الجالب مرزوق واملحتكر ملعون"( التهذيب - 718/161 :7اإلستبصار :3
.)411/115
كام أشار األمام عيل cإىل واليه عىل مص مالك األشرت إىل االلتفات إىل موضوع االحتكار
م ِضيقا ف ِ
يف
َاحشا ،وشحا قَبِيحا ،وا ْح ِتكَارا لِلْ َم َنا ِفعِ وتَ َحكُّام ِ
م َم َع َذلِ َك أَ َّن ِ
يف كَ ِثري ِم ْنه ْ
بقوله" :ا ْعلَ ْ
الْ ِب َيا َع ِ
رضة لِلْ َعا َّم ِة ،و َع ْيب َع َىل الْوالَ ِة فَا ْم َن ْع ِم َن ِاال ْح ِتكَا ِر فَ ِإ َّن َرس َ
ول اللّ ِه َم َن َع ِم ْنه"
ات ،و َذلِ َك بَاب َم َ َّ
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 -14-7-7مجال التبادل :إقرار الرتايض بني الناس
مبدأ الرىض هو أحد املبادئ الكربى يف مجال التبادل .وقد اشرتط القرآن الكريم أن يتوفر هذا
ين آ َمنوا الَ تَأْكلوا أَ ْم َوالَكم بَ ْينَكم بِالْ َب ِ
اط ِل
املبدأ يف إبرام الصفقات .قال الله تعاىل﴿ :يَا أَيُّ َها ال َِّذ َ

إِالَّ أَن ت َكو َن تِ َجا َرة َعن ت َ َراض ِّمنك ْم َوالَ تَقْتلوا أَنف َسك ْم إِ َّن اللَّ َه كَا َن بِك ْم َر ِحيام﴾(سورة النساء ،اآلية .)28

يتبني مام ورد أعاله أ ّن ال ّرىض هو ركن أسايس من أركان التبادل ،فال تكون املعاملة صحيحة يف
حالة اإلكراه واإلجبار أل ّن املعاملة تكون بني اإلرادتني اإلنسانيتني ،واإلكراه يسلب اإلرادة فيمنع
أحد أركان العقد من النفاذ.
 -4-7بيت مال املسلمني
إن أول مؤسسة ماليّة إسالميّة حكومية يف تاريخ اإلسالم هي بيت مال املسلمني .وعىل الرغم
من عدم الخوض يف تفاصيله كافة ،ذلك أنه موضوع بحث مستقل ،سيام مع إختالف املدارس
الفقهيّة ووجهات النظر التي قد تختلف يف بعض دقائقه ،إال أنه من املفيد القول أن أوجه
مصادر األموال واستخداماتها التي ذكرت آنفا قد جمعت لتكون جزءا من مصادر وإستخدامات
بيت مال املسلمني.
وتتكون موارد بيت مال املسلمني من األرايض املستملكة من الدولة ،الخراج واملقاسمة،
الجزية ،الوقف عىل املصالح العامة ،الزكاة ،الخمس ،الوقوف والصدقات ،الغنيمة املنقولة،
املحصلة .وبالطبع ال يسعنا تعداد إستخدامات
األنفال ،واملمتلكات مجهولة املالك والرضائب
َّ
هذه األموال لكرثتها .وقد أرىس النظام املايل التكاميل لبيت املسلمني دعائا إدارية متطورة
ومنظومة مال ّية لديها مواردها ومصارفها ومتتلك أيضا أجهزة الرقابة واإلشاف التي تتوافق يف
عملها مع الرشيعة اإلسالم ّية وتؤدي أهدافها السامية سواء أكانت سياسية أم اجتامع ّية أم
اقتصاديّة .ولعل خري مثال يرضب لفهم الغاية واآللية يف إدارة بيت مال املسلمني هو عندما
خرج امري املؤمنني عيل بن أيب طالب cيتفقد أحوال الرعية بنفسه فوجد شحاذا فامتعض
وغضب لرؤيته وثار قائال (ما هذا؟!) (ومل يقل من هذا؟) وأخذه وِصف له استحقاقه من بيت
مال املسلمني ،وقيل أن هذا الشحاذ كان غري مسلم.

 -5الوقف والتنمية يف الرشيعة اإلسالم ّية
الوقف ظاهرة اجتامع ّية ،ثقافية ،اقتصاديّة إسالم ّية أصيلة وفريدة عرفها املسلمون منذ صدر
م
أميا براعة ،كام وعرفته املجتمعات اإلنسانية قبل ذلك يف شكل أموال يت ّ
اإلسالم وبرعوا فيها ّ
وقفها ،وعقارات تحبس لتكون أماكن للعبادة أو لتكون منافعها وقفا عىل أماكن العبادة .ولعل
أول وقف عرفته البرشية هو الكعبة الرشيفة التي بناها سيدنا إبراهيم ورفعها مع ابنه إسامعيل
السالم لتكون محجا للناس ومثابة ﴿إِ َّن أَ َّو َل بَ ْيت و ِض َع لِل َّن ِ
اس لَ ل َِّذي ِب َب َّك َة م َبا َركا َوهدى
عليهام ّ
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ني﴾ (سورة آل عمران :اآلية  )86غري أ ّن هذا السلوك البرشي وهذه الثقافة اإلنسانية مل تقتص
لِّ لْ َعالَ ِم َ
عىل التجربة اإلسالم ّية ،فقد احتضنتها حضارات وأمم أخرى واستوعبتها يف ثقافاتها الشعبية كام
احتوتها ضمن موروثها الحضاري اإلنساين واستنسختها يف صور وأشكال متعددة أخذت تسميات
شتى كاملؤسسات غري الربحية ،والقطاع الخريي ،ثم املنظامت غري الحكومية ومع اختالف
املنطلقات الدينية والخلفيات الحضارية لهذا العمل اإلنساين املستدام ،إال أنّه تط ّور تطورا
هائال عرب قرون عديدة ،حيث برزت من خالله حضارة املسلمني وطبع سلوكهم حتى صار ثقافة
وأسلوبا يوميا أثر تأثريا واضحا يف الحياة االجتامعيّة واالقتصاديّة والثقافية ،كام أ ّدى إىل تفكري
الدول اإلسالميّة يف استيعابه ضمن منظومتها اإلدارية يف شكل إدارات ووزارات كوزارة األوقاف.
إ ّن فلسفة الوقف ومراميه هو تحريك الرثوة مبا ينفع الناس ويك ّرس استخالفهم يف األرض مبا
يعمرها وينعم بخريها اإلنسان والحيوان والجامد الذي متثله البيئة ،وتأكيدا لذلك فقد أفرد
الفقه اإلسالمي جانبا كبريا من أحكامه الرشعية لتنظيم أنواع العالقات بني الفرد ومن يشاركه يف
اإلنسانية .وقد أطلق عليها "أحكام املعامالت" حيث تنظم أحكام املعامالت املال ّية واالجتامع ّية
والسياسية .وتدرجت هذه األحكام ما بني املح ّرمة واملكروهة واملباحة واملستحبة والواجبة،
ومن ذلك باب الوقف والصدقات ،حيث يشجع اإلنسان عىل العطاء مبا ينفع الناس ،ومنها تنمو
مؤسسات الخدمات والتطوير
العالقات الودية ويكرث التآلف وترفع الضغائن ،وتكرث يف املجتمع ّ
وقضاء حوائج الناس وهي غاية برامج التنمية.
كان للوقف ،عىل م ّر الزمن ،دورا هاما يف حياة املجتمع اإلسالمي وازدهار حضارته ،حيث
توسعت أغراضه وكرثت منافعه ،ومل يقف الواقفون عند حبس األموال والعقارات لبناء املساجد
وعامرتها وم ّدها بشتى املنافع ،بل توسعوا يف ذلك إىل إنشاء املكتبات وبناء املدارس لنرش
العلم ورعاية طلبة العلم ،إىل تشييد املستشفيات والصيدليات ،وإقامة مراكز الرعاية وإعالة
الفقراء واملحتاجني وكفالة اليتامى .كام يساهم الوقف عىل تشجيع وانتشار القرض الحسن
لتمويل وتوسيع نشاط املشاريع الصغرية القائة فيقع التحبيس عىل رأس املال ويؤدي إىل
منفعة استخدام النقود مدة للمحتاج اليها ثم يردها بال زيادة والناس اليوم أحوج ما يكونوا إىل
مثل ذلك.
تجدر اإلشارة إىل إ ّن كلمة الوقف تأيت مبعان عدة جوهرها التوقف والسكون والحبس ،لذلك
ميكن القول أوقفت الدار أو سكنت الدار أو حبست الدار عن املداولة بيعا وشاء وهبة .كام
يدرج أغلب الفقهاء "الوقف" ضمن كتاب أو عنوان "الوقوف والصدقات" يف مجال أحكام العطايا
التي تقسم إىل ثالثة أنواع :اثنان منهام يف حال الحياة وهام الهبة والوقف .وواحدة بعد الوفاة
وهي الوصية .والغالب يف األحاديث والروايات التعبري عن الوقف بالصدقة وجمعه الصدقات،
فإن هذا اإلطالق كان شائعا يف الصدر األول من اإلسالم .والوقف عند الفقهاء من اإلمامية
عرب
"تحبيس األصل وتسبيل املنفعة" (أو الثمرة) .والوقف (الكربايس )2111 ،يف الكتاب والسنة قد ّ
عنه بالصدقة ،وإ ّن الكثري من الروايات تصفها بالصدقة الجارية؛ فقد ورد عن اإلمام
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الصادقِ :c
ص َحف ي َخلِّفه َو َغ ْرس يَ ْغرِسه
"ستَّة تَلْ َحق الْم ْؤ ِم َن بَ ْع َد َوفَا ِت ِه َولَد يَ ْستَ ْغ ِفر لَه َوم ْ
ويصح الوقف عىل املصالح العامة
ص َدقَة ي ْجرِي َها َوسنَّة ي ْؤخَذ ِب َها ِم ْن بَ ْع ِد ِه".
َوقَلِيب يَ ْح ِفره َو َ
ّ
كالجسور والطرق.
مل ترد يف القرآن الكريم ِصاحة كلمة "الوقف" يف معناه الفقهي ،حيث إ ّن هذا املصطلح
رب والصدقة وأعامل الخري يف
عرب عنه ضمن عناوين ال ّ
يعترب من املصطلحات املستحدثة .وإّنّ ا َّ
دعوته لإلنفاق املايل التي تحسب يف سبيل الله ويؤجر عليها اإلنسان املؤمن .ومن ذلك ما ورد
يف القرآن الكريم من تصيح بهذا املعنى:
َشء فَ ِإ َّن اللَّ َه ِب ِه َعلِيم﴾
 ﴿لَن تَنَالوا ال ِ َّْرب َحتَّ ٰى تن ِفقوا ِم َّام ت ِح ُّبو َن َو َما تن ِفقوا ِمن َ ْ

(سورة آل

عمران ،اآلية .)82

قال رجل أشهدك يا رسول الله أ ّن حائطي (أي بستاين) هذا صدقة مقبوضة عىل فقراء
ص َّدقَ
املسلمني من أهل الصفة ،فأنزل الله تبارك وتعاىل ﴿فَأَ َّما َم ْن أَ ْعطَى َواتَّقَى َو َ
رسى﴾ (سورة الليل ،اآليات .)6 -5
بِالْح ْسنَى ف ََسنيَ ِّ
رسه لِلْي ْ َ
م َوأَنفَقوا
ني ِفي ِه فَال َِّذ َ
 قوله تعاىل ﴿آ ِمنوا بِاللَّ ِه َوأَن ِفقوا ِم َّام َج َعلَكم ُّم ْستَ ْخلَ ِف َين آ َمنوا ِمنك ْ
"حق الله
م أَ ْجر كَبِري﴾ (سورة الحديد ،اآلية  )7وهي دعوة ِصيحة للبذل والعطاء ،إذ ينقل ّ
لَه ْ
حق املجتمع أو يف ملك املجتمع".
يف املال أو يف ملك الله إىل ّ
يصنف الوقف وفقا لطبيعته وللمستفيد منه ،وذلك كام ييل :الوقف الثابت ،والوقف املنقول،
والوقف األهيل (أو الذري) ،والوقف الخريي ،إضافة إىل الوقف املشرتك .من أبرز أبواب اإلنفاق
من االوقاف عند املسلمني ما ييل :يف سبيل الله  -الجيش -االرسى  -العلامء  -تعليم القرآن
الكريم  -املجالس الرشعية  -تأليف الكتب  -وقف الكتب وغريها عىل الجوامع  -املساجد -
املقابر  -سقي الحجيج  -سكنى الحجيج وإطعامهم  -طريق الحج  -العاجزون عن الحج  -االطباء -
املصحات واملستشفيات  -الحجر الصحي  -مدارس الطب  -االقارب  -االوالد  -االيتام  -الضعفاء
 املحتاجني واالرامل  -الفقراء واملساكني  -املساجني  -الجريان  -التزويج  -عموم املسلمني -أبناء السبيل  -إعامر االوقاف  -الربيد  -دور الضيافة  -رصف الطرق وتعديلها  -سقاية املاء
وتوفريه  -معالجة الحيوانات  -أوجه الرب املختلفة.
بناء عليه ،وحيث إ ّن موضوع املال يف القرآن يشمل التنمية ،فقد حظي ذلك باهتامم كثري من
املفكرين والفقهاء املسلمني الذين أظهروا أنّها ليست عملية إنتاج فحسب ،وإّنّ ا هي عملية
إنسانية تهدف إىل تنمية الفرد وتقدمه يف املجالني املادي والروحي.
هذا ومن خصائص التنمية؛ العدالة واالستقامة .فقد أقام الترشيع اإلسالمي أحكامه عىل أساس
سان﴾(سورة النحل ،اآلية )81
مبدأ العدل بني الناس امتثاال لقوله تعاىل﴿ :إِ َّن اللَّ َه يَأْمر بِالْ َع ْد ِل َواإلْ ِ ْح َ
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وقوله أيضا﴿ :ا ْع ِدلوا ه َو أَقْ َرب لِلتَّ ْق َو ٰى﴾(سورة املائدة ،اآلية  ،)8إضافة إىل خصائص املسؤوليّة،
والكفاية ،واإلنسانية ،والشمول ،والتوازن ،والواقعية.
م أَقَاموا التَّ ْو َرا َة َوا ِ
يل َو َما
إلنْ ِج َ
يستدل الشهيد السيد محمد باقر الصدر بقوله تعاىل ﴿ َولَ ْو أَنَّه ْ
م﴾ (سورة املائدة ،اآلية  )66وإىل اآلية
م َو ِم ْن ت َ ْح ِت أَ ْرجلِ ِه ْ
م ألَكَلوا ِم ْن فَ ْو ِق ِه ْ
م ِم ْن َربِّ ِه ْ
أنْز َِل إِلَ ْي ِه ْ
م َماء َغ َدقا﴾ (سورة الجن ،اآلية  )16ليؤكد عىل أن
استَقَاموا َع َىل الطَّرِي َق ِة ألَ ْس َقيْنَاه ْ
الكرمية ﴿ َوأَ ْن لَ ِو ْ
هناك "عالقة بني االستقامة وتطبيق أحكام الله سبحانه وتعاىل ،وبني وفرة الخريات وكرثة اإلنتاج.
وبلغة اليوم بني عدالة التوزيع وبني وفرة اإلنتاج"( .الصدر.)2113 ،
فالتنمية يف املفهوم اإلسالمي ليس طلب الزيادة يف الرثوة باملطلق دون أي اعتبار للجوانب
تفصلها ،عىل أرض الواقع املحسوس،
الروحية واألخالقية املنبثقة عن العقيدة اإلسالم ّية حيث ّ
األحكام الفقه ّية عامة والعبادات املال ّية خاصة كعموم الصدقات والوقف.
وعليه ،فإن التنمية يف اإلسالم ترتكز عىل ثالثة مبادئ للحياة هي:
أ) االستخدام األمثل للموارد التي منحها الله للبرش عىل أساس مبدأ التسخري واالستخالف؛
ب) العمل عىل توفري الحاجات الرضورية األساسية عن طريق توجيه اإلنتاج نحوها ،ومن ثم
االنتقال إىل الحاجات التي تليها يف األهم ّية وفق قواعد املفاضلة الرشعية (الرضورات،
الحاجيات ،التحسينات)؛
جـ) النشاط التنموي كوسيلة لتحقيق طاعة الله تعاىل وسعادة املجتمع ،بحيث يكون الهدف
من النشاط االقتصادي هو االنسان وعدالة التوزيع بني األفراد ،وليس فقط تعظيم
الرثوة.
 -6الرقابة املال ّية من املنظور اإلسالمي
 -1-5مفهوم الرقابة وحكمها وصفاتها وفقا للمنظور االسالمي
صف يف املال وحسن استعامله
الرقابة عىل املال العام هي إجراء يهدف إىل ضامن حسن الت ّ
والتحقق من ذلك والكشف عن اإلساءة فيه .هذا وللرقابة أهميتها البالغة وأثرها الف ّعال يف
املحافظة عىل املوارد االقتصاديّة للدول ،و وحقوق األفراد من أي تجاوز ،عالوة إىل أنها وسيلة
فاعلة لضامن توزيع الناتج القومي عىل فئات الشعب بصورة عادلة.
تجدر اإلشارة إىل أ ّن الرقابة ،يف إحدى صورها ،تعني التأكد من تحقيق األهداف التي تسعى
الدول إليها من خالل السياسات االقتصاديّة واملال ّية واالجتامع ّية .باإلضافىة إىل املؤسسات
العامة بغية ضبط موازناتها وايراداتها ونفقاتها.

املال يف القرآن الكريم | شباط 0202

73/72

جل اهتاممه؛ لذا وردت كلمة الرقيب يف أكرث من موضع
رشع العظيم الرقابة ّ
هذا وقد أوىل امل ّ
َشء َّر ِقيبا﴾ (سورة األحزاب ،آية  ،)52وذلك
يف القرآن الكريم ،نحو قوله تعاىلَ ﴿ :وكَا َن اللَّه َع َىل ك ِّل َ ْ
للداللة عىل أهم ّية الرقابة يف الحفاظ عىل املجتمع وصيانة حقوق األفراد .والرقابة يف الرشع
هي القواعد املستنبطة من الرشيعة اإلسالم ّية ،والتي تستخدم ملحاسبة املرء يف عمله ،سواء
تعلق األمر بدينه أو دنياه (بن داود) .وقد عرفت الرقابة بأنها منهج علمي شامل يتطلب تكامال بني
املفاهيم القانونية واملحاسبية واإلدارية ،بهدف املحافظة عىل األموال ورفع كفاءة استخدامها،
وتحقيق الفاعلية يف النتائج املحققة(.الرفاعي( )1881 ،الهندي)2115 ،
ربطا مبا سبق ،تدخل الرقابة املاليّة ضمن التطبيق العميل للتعاليم الدينية ،ذلك إ ّن النصوص
اآلمرة بتقوى الله ومراقبة النفس كثرية منها قوله" :fات ّقِ الله حيث ما كنت" ،كام ورد عن هشام
س َمنْا من غَشَّ نا"(الوسائل  ،278 :17أبواب ما يكتسب به).
بن سامل عن أيب عبدالله cقال" :لَيْ َ
 -0-5سامت الرقابة املال ّية ()http://fac.ksu.edu.sa/altuwaijri/publication/28313

أ) أنّها فريضة واجبة وليست مجرد نظام ،ألنّها جزء من شعرية األمر باملعروف والنهي عن
املنكر ،وهذا ما يعطيها قوة وثباتا واستمرارا،
ب) أنّها مسؤوليّة جامعية لكن يرعاها ويتابعها املسؤول ألنّها منوطة به،
جـ) أنّها إيجابية ،مبعنى أنّها ال تعنى مبجرد كشف األخطاء بل تعالجها وتزيل آثارها ،فمثال
من اعتدى أو أتلف ماال فإنّه يضمنه،
صف،
د) أنّها شمولية تشمل التصفات واملتصفني ووسائل الت ّ
هـ) أنّها ربانية وذلك لكون القائني عىل املال يقومون به كواجب شعي،
و) أنّها اجتهادية ،فلم يجعل الرشع فيها أساليب معينة وال طرق محددة بل املجال فيها
متاح ألي وسيلة جديدة أو قدمية تحقق فاعلية الرقابة.
 -7-5فلسفة الرقابة يف اإلسالم
استندت الرقابة يف اإلسالم إىل القيم األخالقية التي بثّها البشري املصطفى fيف نفوس
املسلمني كالصدق ،واألمانة ،ومكارم األخالق ،وأضحى ذلك الحصن الذي يتحصن به املسلم
ضد اإلمراض االجتامع ّية كالرشوة ،والرسقة ،والخداع ،وأكل السحت.
والرقابة يف القرآن الكريم تأخذ منحى خاصا واستثنائيا أكرث عمقا وسعة من مفهوم الرقابة
الذي يشكّل ركنا يف اإلدارة الحديثة ،حيث تتن ّوع الرقابة:
كل ما يقوم به ،وذلك
أ) الرقابة الذات ّية :وهي انتباه اإلنسان لنفسه وعمله والتدقيق يف ّ
ألنّه يعلم أ ّن الله تعاىل سميع بصري ،ال تخفى عليه ذرة يف األرض وال يف السامء،
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فحتى لو انعدمت الرقابة اإلداريّة فهناك رقابة إله ّية تفرض عليه الرقابة الذات ّية عىل
ى﴾ (سورة العلق ،اآلية )14
صفاته ،حيث يقول تعاىل﴿ :أَلَ ْ
م يَ ْعلَم بِأَ َّن اللَّ َه يَ َر ٰ
ت ّ
ب) الرقابة البرش ّية :وهي الرقابة والشهود الذين يشهدون يف املعامالت والقصاص
استَشْ هِدوا شَ هِي َديْنِ ِمن
والقضاء وإقامة الحدود وتثبيت الحقوق ،يقول تعاىلَ ﴿ :و ْ
َني فَ َرجل َوا ْم َرأَت َانِ ( ﴾.سورة البقرة ،اآلية )282
م يَكونَا َرجل ْ ِ
م فَإِن لَّ ْ
ِّر َجالِك ْ
م
والعدل عند البيع والرشاء مطلب إمياين ومصداق ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :وأَ ْوفوا الْ َكيْ َل ِإذَا كِلْت ْ
َوزِنوا بِالْ ِق ْسط ِ
َاس الْم ْستَ ِقيمِ َٰذلِ َك خ َْري َوأَ ْح َسن تَأْوِيل﴾ (سورة اإلرساء ،اآلية  )35وقوله تعاىل﴿ :أَال
يف الْ ِمي َزانِ َوأَ ِقيموا الْ َو ْز َن بِالْ ِق ْس ِط َوال تخ ِ
ْرسوا الْ ِمي َزانَ﴾ (سورة الرحمن ،اآليات .)8 -8
تَطْ َغ ْوا ِ
ويعترب نبي الله شعيب cمن الرسل الذين كلفهم الله عز وجل بدعوة قومه " -أهل مدين أو
أصحاب األيكة  -إىل عبادة الله وحده وأن يتقوا الله تبارك وتعاىل ،وأن يوفوا الْ ِم ْك َي َ
ال َوالْ ِمي َزا َن
بِالْ ِق ْس ِط وال يكونوا من املخرسين وأال يعثوا يف األرض ف ََسادا وال يبخسوا حقوق الناس.
ويف معرض تدبر اآليات الربانية املشرية إىل الرقابة ،سواء الذاتية أو التبادلية ،أو الرقابة
الوقائية ،التي تكون قبل التصف لتمنع وقوع الخطأ ،أو الرقابة املواكِبة للتأكد من حسن التنفيذ
كام هو مخطط له ،أو الرقابة الالحقة للكشف عن األخطاء والتعامل معها .وهنا ال ب ّد من اإلشارة
ين إِذَا اكْتَالوا َع َىل النَّ ِ
اس يَ ْستَ ْوفو َن ﴿َ ﴾2وإِذَا
ني ﴿ ﴾1ال َِّذ َ
أ ّن ترجمة قول الله تعاىلَ :ويْل لِّ لْمطَ ِّف ِف َ
م يخ ِ
ْرسو َن ﴿( ﴾3سورة املطففني ،اآليات  1إىل .)3
م أَو َّو َزنوه ْ
كَالوه ْ
لذلك ال تنحص الرقابة فقط بعملية البيع والرشاء واملكاييل واألوزان ،بل هي أعم وأشمل لكل
رب عمله أجرا لقاء عمله َثاين
املبادالت ذات البعد املايل .فمثال العامل الذي يستويف من ّ
رب عمله إذا تع ّمد إضاعة وقته االنتاجي يف اللهو أو األمور
ساعات فهو يخرس ويبخس ّ
حق ّ
الشخصية .ومن جهة أخرى فإن رب العمل ال ميكنه التغايض عن حق املوظف يف استيفائه كامل
األجر املتفق عليه عن ساعات العمل التي نفذها ،وهذا التوجيه القرآين فيام لو تم فهمه وتدبره
لزالت الشكوى من أداء املوظفني الذين ال يحرضون إىل أعاملهم ويتقاضون رواتبهم دون
مقابل ،وكذلك من الذين يستبيحون األموال ،ومنها املال العام ،تحت عناوين شتى فإنها ال متثل
تبادال عادال يف العطاء ،بل استئثارا يف املواقع وطغيان املال عىل الوجدان لدى هؤالء.
ربطا مبا سبق ،ورد يف كتب الحديث والفقه تأكيدات شديدة عىل تعلم املسائل الرشعية
للتجارة واألمور ذات طابع املبادالت من ماليّة أو عينية قبل االنتقال بها .ومن األمثلة الناصعة
الداللة عىل فكر الرقابة يف اإلسالم هو عهد االمام عيل cملالك األشرت حيث تعترب أول
وثيقة قانونية مفصلة تعالج واجبات الحاكم ووظائفه والعالقة بني الشعب وبني الحاكم ،كام
يفصل يف الحديث عن السلطات الثالث (الترشيعية – التنفيذية – القضائية) ويضع الضوابط
ألشخاصها .فالرقابة عند اإلمام عيل ،cكام أسلفنا ،إّنّ ا هي منع االنزالق يف مهاوي الخطأ
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والظلم ،وليس القبض عىل العامل متلبسا بجر ِمه ،فالربح كل الربح يف تحصني العامل والوالة
من الخيانة لإلمام واألمة.
يتبني مام تقدم ،أن الرقابة يف فلسفة اإلمام عيل هي حن ٌّو ومودة ،وهي كتفقد الوالدين لشؤون
ولدهام ،والوقوف عىل احتياجاته؛ لتجنيبه ما يكره وما يكرهون من األمور ،فهي رقابة األب
العطوف ،وليست رقابة املتسلط الجبار .وقد سار أمري املؤمنني عيل cعىل نهج اإلسالم يف
تحفيز الرقابة لدى العامل والوالة ،وتذكري عامله دائا برقابة الله تعاىل عليهم.
َس الناس أشياءهم ،وال يتساوى املحسن وامليسء ويصاب الناس
ومن هذا املنطلق وَك ال يبخ َ
بالخيبة من عدالة الدولة ،دعا اإلمام عيل cإىل إثابة املحسن ،وإشعاره بقيمة عمله،
ومعاقبة امليسء ،وتنبيهه عىل دناءة فعله ،وهذا كله ليس بقصد اإلثابة والعقاب فحسب ،وإّنّ ا
لإلثابة أهداف ومعان سامية ،وكذا العقوبة فهي ليست عقوبة تنكيل بقدر ما هي عقوبة تأديب،
حسن وامل ِ
لذا نراه قد أوىص عامله عىل مص بقولهَ " :والَ يَكون ََّن امل ِ
يسء ِعن َد َك مبِ ن ِزلَة َسواء ،فَ ِإ َّن
إلسا َء ِة َعىل ا ِ
يف اإلحسانِ َ ،وت َدرِيبا ألَهلِ ا ِ
م كال
يف َذلِ َك ت َ ْزهيدا ألَ ْهلِ اإل ْحسانِ ِ
إلسا َء ِة ،وأَلْ ِز ْ
م نَف َْسه".
ِمنْهم َما أَلْ َز َ
 -3الخامتة
وضع القرآن الكريم ،بهدي رباين ،أسس لتعامل اإلنسان املؤمن مع الدنيا ومباهجها وزينتها.
ولعل هذه املغريات الدنيوية التي تحظى عادة يف النفس البرشية مبرتبة مهمة تستحيل وباال
عىل اإلنسان واملجتمع ما مل يتم االلتزام بالحدود املرسومة يف التعامالت املاليّة سواء بكسبها
أو إنفاقها .وهكذا ،فإ ّن القرآن الكريم يف نهج اآليات التي استدلينا بها يف بحثنا قد ح ّدد أن
مفهوم الكسب ،هو عبادة يف ابتغاء فضل الله دون أن يصبح املال معبودا يطغى عىل تحرك
اإلنسان ،كام أ ّن الدورة املاليّة يف الرشع اإلسالمي ،تبلغ متامها عند إنفاق املال وعدم اكتنازه،
بحيث يكون األجر املرتجى من إيثار ذوي القرَب ،والفقراء ،واملساكني ،واأليتام ،واملحتاجني
حب وشهوة الجمع واملنع .ولقد كانت الزكاة ،كام الخمس والصدقات وسواها من أبواب
عىل ّ
اإلنفاق االجتامعي ،وال زالت إىل يومنا هذا ،هي الكفيلة بإحالل التوازن الطبقي من خالل ردم
الهوة بالعطاء املطلوب من اإلنسان ألخيه اإلنسان بهدف األجر ورىض الله.
ومن أهم الخالصات التي ميكن أن نشري إليها يف هذا البحث هي:
 أوال ،شمولية القرآن الكريم ،وأنه منهج حياة ودستور األمة الخالد ،فلقد احتوت آياتهعىل أحكام العبادات واملعامالت ،والشعائر والرشائع ،والروحانيات واملاديات ،من
يلتزم به يتحقق له اإلشباع املادي والروحي يف إطار متوازن ويحيي يف الدنيا حياة
كرمية ويفوز يف اآلخرة برضا الله عز وجل.
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 ثانيا ،لقد تضمنت األحكام واملبادئ والضوابط الرشعية ملعامالت املال يف القرآنوالسنة النبوية الرشيفة واألحاديث الصحيحة عن أئة أهل البيت hما يحقق الخري
والعدل بني الناس ،ويشرتط أن تكون هذه املعامالت مطابقة لرشع الله وخالصة له
وحده باعتبارها من ّناذج العبادات والطاعات ،تجمع أوجه اإلبداع املايل واإلقتصادي،
كام تجمع بني الثبات واملرونة ،عدا عن ربطها القوي بني القيم اإلميانية والقيم املادية
يف إطار متسق.
 ثالثا ،أ ّن النظرة القرآن ّية للامل هي نظرة متفاعلة إيجاب ّية ،حيث مل يلق الحرم والتدنيسعىل املال ،إّنّ ا اعترب أمانة ،واألمانة سيسأل صاحبها عن كيف ّية حفظها ورعايتها ،ويتح ّدد
التقييم لها انطالقا من تعامل اإلنسان بها .لذلك ،فليس لإلنسان حريّة الج ْمع والتكديس
للامل ،إّنّ ا هناط ضوابط يف الج ْمع ويف اإلنفاق عليه مراعاتها لتكون طريقا لسعادته.
 رابعا ،وقد حثّت الرشيعة عىل الصدقة بطريقة مم ّيزة حيث جعلتها ضمن دائرة املنفعةللمزَك ،وهذا ما يجعلها أكرث واقع ّية وأش ّد جذبا واستقطابا ،فمنفعة الزكاة
ّ
الشخص ّية
سوف ترجع إىل املزَك عىل املدى القصري يف الدنيا ألنّها تدفع البالء وتجلب الرزق،
وعىل املدى الطويل حيث تضمن له أجرا سيحتاجه يف عامل اآلخرة.
 خامسا ،يجسد الوقف املؤسسة الجامعة للغايات السامية الدينية والدنيوية واملثالالعميل والتطبيقي للمنهج املايل القويم ،حيث كان ،وما زال ،موئال اللتقاء نية فعل
الخري وتحصيل ثواب الصدقة الجارية من جهة ،مع تحقيق التنمية املجتمعية وسد
الثغرات املال ّية واالقتصاديّة وتلبية االحتياجات لدى األفراد والجامعات من جهة اخرى،
مبا يتامىش مع طبيعة الوقف ومشيئة الواقف.
 سادسا ،وحيث أن كان املال هو مدار البحث ،كانت الرقابة املال ّية الذاتية التلقائية أوالخارجية من أهم أدوات منع الخلل وتفادي حدوثه ورأب الصدع وتصحيح آثاره ،يف
حال اتجهت التصفات املال ّية يف اتجاه غري مخطط لها.
إ ّن العلوم املاليّة الوضعية التي تذهب إىل التعامل مع املال عىل أنّه املحرك األسايس،
والهدف املرجو من إكثاره وتعظيمه ،لتحقيق العائد ،تبقى وسائل وأدوات علمية وتقنية تخلو من
الروح السامية التي نفخها الله سبحانه وتعاىل فينا عند خلقنا ،لنتجاوز إغراءات املال ،وتحويل
َج ِني ِه واستعامله وسيلة للرىض الذايت واإللهي املنشود .لذلك لو تم تأسيس املجتمعات
واقتصادات الدول كافة،عىل هذه املفاهيم السامية ،ملا عصفت الحروب االقتصاديّة والصاعات
املال ّية الدامية يف الدول واألفراد ولساد الكون االستقرار والسؤدد املايل ،ولعل العودة إىل
الجذور بحلة عصية لجمع القيم واملبادئ اإلسالم ّية مع األدوات العلمية الحديثة ،بات يعترب
حاجة ومطلبا حيويا يستوجب ،من اهل العلم والفكر ،التصدي له ولتحديات الجاذبية السلبية
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للامل ،وذلك مبواكبة عصية من االحكام والتطبيقات الفقه ّية العملية والنموذجية ما يبسط
السالم املجتمعي والعدل يف التبادالت املال ّية البينية.
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 -8املصادر واملراجع
أوال :املصادر
 )1القرآن الكريم ،http://www.e-quran.com/index.html ،مراجعة اآليات :نسخة مؤسسة األعلمي
للمطبوعات ،بريوت لبنان ،ط1437 ،1هـ.
 )2ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر للطباعة والنرش ،بريوت ،ط ،1مج.1887 ،7
 )3البيهيقي ،أبوبكر ،السنن الكربى ،دار الكتب العلمية ،بريوت .2113
 )4الؤيشهري ،محمد ،ميزان الحكمة ،ج ،1ط.2111 ،1
 )5الصدر ،محمد باقر ،االسالم يقود الحياة ،دار التعارف ،بريوت ،لبنان.2113 ،
 )6الصدر ،محمد باقر ،فلسفتنا ،دار التعارف للمطبوعات ،بريوت .1882
 )7الصدر ،موىس ،أبحاث يف االقتصاد ،مركز اإلمام موىس الصدر لألبحاث والدراسات ،بريوت .2116
 )8الطبطبايئ ،محمد حسني ،امليزان يف تفسري القرآن  ،دار األمري للطباعة والنرش ،عدد  2املجلدات  ،21بريوت .2111
 )8العاميل ،محمد بن الحسن الحر ،وسائل الشيعة إىل تحصيل مسائل الرشيعة ،انتشارات آل البيتh
إلحياء الرتاث1414 ،هـ.
 )11الكربايس ،محمد صادق ،بيت العلم للنابهني ،بريوت .2111
 )11املجليس ،محمد باقر ،بحار األنوار ،دار احياء الرتاث العريب ،بريوت .2117
 )12الهندي ،املتقي ،كنز العامل يف سنني األقوال واألفعال ،دار بيت األفكار.2115 ،
ثانيا :املراجع
 )13بن داود ،إبراهيم ،البعد الرقايب لألموال من املنظور األخالقي اإلسالمي ،بحث منشور( ،جامعة زيان
عاشور ،الجزائر).
 )14جمعة ،عيل ،الوقف والعوملة ،األمانة العامة لألوقاف ،الكويت .2111
 )15الرفاعي ،يعقوب السيد يوسف ،والظفريي ،سعد عواد ،اإلدارة الحكومية والتنمية ،منشورات ذات
السالسل ،الكويت ،ط.1888 ،1
 )16صربي ،حسني ،من االرادة إىل االصالح ،مركز اإلسكندرية للكتاب ،مص.2117 ،
 )17القرَش ،باقر شيف ،كتاب العمل وحقوق العامل يف اإلسالم ،دار العارف للمطبوعات ،بريوت .1888
ثالثا :الكتب اإللكرتونيّة
 )18الطويس ،محمد بن الحسن ،االستبصار فيام اختلف من األخبار ،لكنهو الهند 1315هـ  -الطبعة اإللكرتونية.
 )18الطويس ،محمد بن الحسن ،تهذيب االحكام يف رشح املقنعة ،دار التعارف للمطبوعات ،بريوت ،2116
الطبعة اإللكرتونية.
 )21الهندي ،املتقي ،كنز العامل يف سنني األقوال واألفعال ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة اإللكرتونية .2118
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 )21التويجري ،خالد محمد عبدالعزيز ،النظام املايل (مذكرة) ،كلية املجتمع بالرياض ،اململكة العربية
السعودية ،املوقع اإللكرتويhttp://fac.ksu.edu.sa/altuwaijri/publication/283132
رابعا :املواقع اإللكرتونيّة
 )22حميد ،توفيق ،من زاوية أخرى ،موقع الحرة اإللكرتوين 6 ،ديسمرب .2118
 )23موقع نهج البالغة اإللكرتوين /http://arabic.balaghah.net
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