النظـــــام االقــــتــــصادي
فً اإلســــــبلم
إعداد :
د /مسفر بن علً القحطانً
األستاذ المساعد بقسم الدراسات اإلسبلمٌة والعربٌة
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

3645هــ 4004 /م

تمهيد :
 تعرٌف االقتصاد اإلسبلمً :االقتصاد فً اللغة  :مأخوذ من القصد وهو استقامة الطرٌق والعدل،والقصد فً
الشًء خبلف اإلفراط ؛ وهو ما بٌن اإلسراف والتقتٌر (.)1
أما فيً االصيطبل : :فهيو األحكيام والقواعيد الشيرعٌة التيً تينظم كسيل الميال وإنفاقيه
وأوجه تنمٌته
 وأحكام االقتصاد اإلسبلمً تمتاز بأنها ثابتة ومتغٌرة  .فهً إذا على نوعٌن :األول  :األحكام الثابتة :
وهييً مييا كانييت ثابتيية بأدليية قطعٌيية أو راجعيية إلييى أصييل قطعييً فييً الكتييال أو السيينة أو
اإلجماع كحرمة الربا  ،وحل البٌع  ،كما فً قوله تعالى َ :وأَ َحل َّ َّ
الربيا
َّللاُ ا ْل َب ٌْ َيع َو َح َّير َم ا
[البقرة ،] 497:وكيون الرجيل ليه مثيل حيظ األنثٌيٌن مين المٌيراك كميا فيً قوليه تعيالى
لِل َّذ َك ِر ِم ْثل ُ َح اظ األ ْن َث ٌَ ٌْ ِن [ النساء ،]33:وحرمة دم وميال المسيلم للحيدٌك  (( :إن َّللا قيد
حييرم دميياءكم وأمييوالكم ))( .)2إلييى رٌرهييا ميين وجييول الواجبييات  ،وتحييرٌم المحرمييات ،
وأحكام الحدود والمقدرات .
وتمتاز هذه األحكام بأنها:ال تتغٌر وال تتبيدل مهميا تغٌيرت األزمنية واألمكنية  ،كميا أنهيا
تتصييف بصييفة العمييوم والمرونيية ؛ لتطبييق علييى جمٌييع النييا ميين رٌيير عسيير وال مشييقة
،فهً حاكمة لتصرفات النا المحكومة بهم .
الثانً  :األحكام المتغٌرة :
وهً الثابتة باألدلة الظنٌة فً سندها أو فً داللتها والمتغٌرة تبعيا لمقتييٌات المصيلحة
 .وهذه األحكام قد تتغٌير أحكامهيا بياختبلف أحيوال النظير فٌهيا  .فهيً خاييـعة الجتيـهاد
العلماء وتغٌرها بحسل المصلحة ٌختلف أحٌانا بحسل األشيخا و األزميان واألمكنية
 ،فٌجوز ليولً األمير المجتهيد أو العلمياء المجتهيدٌن أن ٌختياروا مين األحكيام ميا ٌرونيه
مناسبا لمستجدات الحٌاة وفق مقاصد الشرٌعة المعتبرة ( .)3ومن أمثلتها :
 تيمن األجٌر المشترك -كما فعل علً بن أبى طالل -ما لم تقيم ب ٌّنية عليى أنيه ليم ٌتعيدوقد كان الحكم قبل
ذلك بعدم تيمٌنهم ؛ ألن ٌدهم ٌد أمانة وٌد األميان رٌير ييامنة فلميا جياء عهيد عليً –
ريً َّللا عنه – ي ّمنهم الختبلف أحوال النا ويٌاع األمانة بٌنهم وقال  :ال ٌصلح
للنا إالّ ذلك .
المحٌط صـ . 5;8

( )3انظر لسان العرل  ، 576/5القامو
( )4رواه البخاري (. ) 84:9
( )3إراثة اللهفان  ، 550/3إعبلم الموقعٌن . 484/6
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 إٌقياف عمير صيرف سيهم الم لفية قليوبهم ميين الزكياة معليبل ذليك بيأن النبيً -صييلى َّللاعلٌه وسلم -إنما كان ٌعطٌهم لٌتألف قلوبهم و اإلسبلم يعٌف ،أما وقد أع ّز َّللا دٌنه فبل
أقره الصحابة على ذلك فكان إجماعا . .
حاجة لتألٌفهم  ،وقد ّ
 والخراج على األرايً المفتوحة عنوة  .وما عدا ذلك من األحكام مميا ال ٌرجيع إليىأصل قطعً أو ظنً فهو باطل ألنه سٌكون من الهوى واستحسان البشر ،كتحلٌيل الربيا،
()1
وإباحة الرشوة وبٌع الخمور ولحوم الخنزٌر كما ٌفعل للسٌاحة ورٌرها .
 نشأة علم االقتصاد اإلسبلمً :من المقرر أن اإلسبلم نظم حٌياة األفيراد بميا ٌحقيق لهيم مهمية االسيتخبلف ،وعبودٌية
َّللا عز وجل فً األرض ولم ٌدع مجاال من مجاالت الحٌاة إال وب ٌّن ميا ٌحتاجيه اإلنسيان
من أحكام وتصورات تحقق الكثٌر من المصالح الدنٌوٌة واألخروٌة .
ومن ذلك تنظٌم احتٌاج النا لكسل المال وتوفٌر االحتٌاجات الحٌاتٌة الخاصه بهم .
وقد كانت حٌاة النبً -صلى َّللا علٌه وسلم -هيً األنميوذج األمثيل لتطبٌيق هيذا التشيرٌع
االقتصادي وكذلك حٌاة الخلفاء الراشدٌن .
إال أن الحٌاة والمشكبلت االقتصادٌة فً الصدر األول كانت محدودة ألمرٌن - :
 -3فقيير البٌ يية وتوايييع األنشييطة االقتصييادٌة( كييالرعً والتجييارة المحييدودة  -والزراعيية
القلٌلة . ) ..
 -4قوة الوازع الدٌنً فً النفو فبل تجد رشا وال تدلٌسا وال ربنا وال احتكارا  ..ولكن
مع توسع المعامبلت بٌن النا وازدهار التجارة والصناعة ،وانفتا :المجتمعات والدول
على بعيها البعض  ،ويعف الوازع الدٌنً واإلٌمان باهلل،وظهور الحٌيل والخدٌعية فيً
معييامبلت النييا  ،اسييتجدت قييياٌا اقتصييادٌة تختلييف تمامييا عمييا عاشييه سييلف األميية
؛كالشركات الحدٌثة وبٌوع األسهم والبورصات والمعامبلت المصرفٌة ورٌرهيا ،إييافة
إلى الحاجة ليبط معامبلت النيا وعقيودهم لكيً ال تفييً إليى النيزاع والخيبلف  ،مميا
أدى إلى اهتمام العلماء بدراسة هذا العلم وبحك قياٌاه ومعالجة مشكبلته .
 وفً بداٌة القرن العشرٌن ظهرت مذاهل اقتصادٌة تبنتهيا دول عظميى ترٌيد الثيروةواسييتعمار خٌييرات الشييعول أشييهرها النظييام االشييتراكً والنظييام الرأسييمالً  .أمييا النظييام
اإلسييبلمً فقييد تيعيييع بسييبل هٌمنيية الييدول األجنبٌيية علييى بييبلد المسييلمٌن ،وإقصييا هم
للشرٌعة اإلسبلمٌة من التطبٌق والتحكٌم فً ش ون الحٌاة  .أميا النظيام االشيتراكً فقيد
تبلشى نفوذه وانتهى إليى رٌير رجعية ألنيه كيان ٌحميل عواميل فنا يه فيً داخليه وميا زال
النظام الرأسمالً ٌحتل السٌطرة على اقتصاد أكثر دول العيالم فيً الفتيرة الراهنية وقيد ال
()2
تطول هذه الفترة بسبل تهدٌد األزمات االقتصادٌة المتفجرة من حٌن آلخر .
( )1انظر  :االجتهاد ومقتضيات العصر لأليوبي ص 433

– . 449

( )2انظر  :االقتصاد اإلسالمي للطريقي ص  ، 47-43النظام االقتصادي في اإلسالم للعبد الكريم والعسال ص 37-4
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 من خبلل ميا سيبق ذكيره مين تطيور وتغٌير كبٌير فيً حٌياة األفيراد و المجتمعيات نجيدالحاجةللنظام اإلقتصادي اإلسيبلمً فيً عصيرنا الحايير أكبير وأشيد مين أي عصير خير
لؤلمور اآلتٌه :
 -3أنه ٌعالج باطن اإلنسان وكٌانه اليداخلً ،وٌ ّطهير نفسيه بالمراقبية المسيتمرة هلل عيز
وجل،وٌربطه باإلٌمان باهلل والٌوم اآلخر ٌ .ظهر ذليك مين خيبلل صيور اإلنفياق لؤلقيربٌن
والمحتاجٌن ،وأداء الزكاة ،و التكافل والبر باألٌتام المحتاجٌن  ،وعدم الغش وأكل أموال
()1
النا بالباطل والخوف من اإليرار باآلخرٌن .
-4تحقٌييق العداليية والتييوازن بييٌن حاجييات الفييرد والمجتمييع  .ومصييلحة الفييرد والجماعيية
(كما سٌمر معنا فً الملكٌة المزدوجة ) .
-5دوره الكبٌر فً عبلج األزمة المعاصرة التً بدأت فً السيبعٌنات مين خيبلل المظياهر
التالٌة :
أ ) فقدان لٌة األسعار لفعالٌتهيا فيً مواجهية األزميات فاألسيعار فٌميا مييى تتجيه نحيو
االنخفيياض فييً وقييت األزم ية أمييا اآلن فتتجييه نحييو االرتفيياع وهييو مييا ٌسييمى بالتيييخم
الركودي .
ل) أزمية الييدٌون الخارجٌيية التييً تحكيم أكثيير الييدول فييً العيالم ففييً عييام 3;93م كانييت
دٌييون الييدول الفقٌييرة  :8ملٌييار دوالر فقييزت إلييى  :36ملٌييار دوالر عييام 3;:6م وٌشييٌر
التقرٌيير السيينوي للبنييك اإلسييبلمً للتنمٌييةلعام ;;;3م أن مقييدار الييدٌون الخارجٌيية علييى
العييالم اإلسييبلمً فقييط تصييل الييى854ملٌييار دوالرفلييم ٌعييد باسييتطاعتها تسييدٌد فوا ييد
القروض فيبل عن االتجاه نحو التنمٌة واإلنتاج المثمر .
ج) النهيل المسيتمر للييدول الفقٌيرة مين خييبلل اسيتنزاف الفيا ض االقتصييادي فٌهيا وٌقييدر
بعض االقتصادٌٌن أن
ما تم نهبه منها فً الخمسٌنات والستٌنات مين قبيل اليدول الرأسيمالٌة ٌبلي نحيو 4ملٌيار
دوالر سنوٌا  .ولم تجد الدول الغربٌية ميا ٌكفٌهيا مين أميوال وخٌيرات هيذه اليدول إالمين
خبلل إرراقها بالمنتجات االستهبلكٌة والتروٌج لها من خبلل وسيا ل اإلعيبلم ،وتسيوٌق
تقنٌات عالٌة الكلفة معقدة التشغٌل تجعل الحاجة للمنتِج مستمرة ال تنقطع(. )2
 أما فً عصرنا الحاير فإن النظام الرأسيمالً بيدأ ٌحكيم قبييته عليى أكثير اقتصيادٌاتٌيروج عليى
دول العالم  ،وٌسٌطر علٌها تحت رطاء ( العولمة ) واليذي بيدأ ٌُنيادى بيه و ّ
أنه المخرج من الواقع المظلم الذي تعٌشيه كثٌير مين األميم لٌخرجهيا مين انحطاطهيا إليى
مدارج النهية .

( )1انظر  :االقتصاد اإلسالمي للطريقي ص . 47-46

()2لال ستزادة لمعرفة مظاىر ىذه األزمة ؛ انظر  :كتاب  :مدخل إلى التنمية المتكاملة  .رؤية إسالمية للدكتور عبد الكريم بكار ص . 555-550
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ومن اإلجراءات التً اتبعها الفكر الرأسمالً لعولمية االقتصياد تأسٌسيه لمنظمية التجيارة
العالمٌيية والتييً تعتبيير امتييدادا التفاقٌيية ( الجييات ) وهييً  :االتفاقٌيية العاميية علييى الرسييوم
الجمركٌة والتجارة .
وتهدف إلى تحرٌر تجارة السلع الزراعٌة والصناعٌة والمنسوجات والخيدمات ،وتحرٌير
التبييادالت التجارٌيية والتييدفقات المالٌيية الناتجيية عيين العقييود الحكومٌيية اليييخمة  .ولمييا
أخفقيييت ( الجيييات ) فيييً تحقٌيييق ميييا أرادتيييه اليييدول الرأسيييمالٌة ،وذليييك أن االتفاقٌيييات
والتوصٌات التً تقوم بها ( الجات ) ال تعتبير ملزمية لؤلعيياء  ،فاستعاييت عنهيا بيـ (
منظميية التجييارة العالمٌيية ) التييً رأت النييور فييً مييراكش عييام 3;;6م وبييدأ العمييل بهييا
3;;7م .
 ومن المزاٌا اإلٌجابٌة لمنظمة التجارة الدولٌة :-3إتاحيية الفرصيية أمييام الييدول لزٌييادة صييادراتها نتٌجيية لفييتح األسييواق العالمٌيية وسييهولة
النفاذ إلٌها.
-4الحر على تحسٌن اإلنتاج وجودة النوعٌة نتٌجة لرفع الدعم الحكيومً لليتمكن مين
المنافسة العالمٌة .
-5حماٌة الحقوق التجارٌة والملكٌة الفكرٌية  ،للشيركات الكبيرى ومعاقبية االعتيداء عليى
ذلك .
هذا وال بد من اإلشارة إلى أن اليدول الكبيرى وشيركاتها النافيذة هيً التيً سيتحظى بهيذه
اإلٌجابٌات أما باقً الدول فقد ٌكون من النادر حصولها على أي ثار إٌجابٌية وبياألخ
الدول النامٌة  .ومن هنا كانت الحاجة إلبراز بعض السلبٌات ؛ فمنها على سبٌل المثال :
-3إن فييتح األسييواق وحرٌيية التجييارة سييت دي إلييى رلبيية االسييتثمار األجنبييً وسييٌطرة
الشييركات المتعييددة الجنسييٌة التييً تنييتج أكثيير ميين  %:9ميين واردات العييالم و %;6ميين
صادراته وبالتالً سٌيعف اإلنتاج الحكومً
وٌعانً من الركود لعدم قدرته على المنافسة مما سٌشل اقتصاد كثٌر من الدول النامٌة .
-4سٌ دي الدخول فً منطقة التجارة العالمٌة إلى توقف الدعم الحكومً للمنتج اليوطنً
وبالتييالً إلييى ارتفيياع أسييعار تلييك المنتجييات وبيياألخ الزراعٌيية فٌيينعك علييى زٌييادة
االستٌراد والشراء مين المنتجيات العالمٌية األرخي فتييعف بالتيالً المنتجيات الوطنٌية
وتخسر شركاتها .
 -5زٌادة معدل البطالة والتيخم فً كثٌر من الدول نتٌجة ارتفاع األسعار المتوقع .
-6اتسيياع الهييوة بييٌن الفقييراء واألرنٌيياء ألن العولميية االقتصييادٌة ت كييد مبييدأ المصييلحة
الفردٌة فقط ،كذلك ستصال الشعول بحمى االسيتهبلك والشيراء نتٌجية إريراق األسيواق
بالمنتجات الكمالٌة وطغٌان الدعاٌية واإلعيبلن عليى عقيول النيا مميا ٌحقيق ثيراء أكبير
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لؤلرنٌاء وفقيرا للبقٌية مين األفيراد  .فعليى سيبٌل المثيال  :ت كيد بعيض التقيارٌر أن ثيروة
()1
م س شركة مٌكروسوفت للكمبٌوتر تعادل ثروات  308مبلٌٌن مواطن أمرٌكً .
وميين هنييا كييان ميين المهييم بٌييان الييدور الييذي ٌمكيين أن ٌقييوم بييه االقتصيياد اإلسييبلمً لحييل
مشكبلت العالم االقتصادٌة ،وكٌف ٌحقق لؤلفراد النماء واالستقرار والكفاٌة دون الوقوع
فً منزلق الحاجة والعوز .ولعلنا من خبلل الصفحات القادمة أن نسلط اليوء عليى أهيم
أركييان االقتصيياد اإلسييبلمً والتييً ٌتيييح ميين خبللهييا سييعً اإلسييبلم لرفيياء النييا وسييد
حاجاتهم وإسعادهم فً الدنٌا واآلخرة .

أركان االقتصاد اإلسالمي

ٌقوم االقتصاد اإلسبلمً على ثبلثة أركان (: )2
الركن األول  :الملكٌة المزدوجة :
ونقصد بها:الملكٌة الخاصة التً ٌخيت الفيرد بتملكهيا دون رٌره،والملكٌية العامية هيً
الملييك المشيياع ألفييراد المجتمع.واالقتصيياد اإلسييبلمً ٌقييوم علييى تلييك الملكٌتييٌن فييً ن
واحد.وٌحقق التوازن بٌن مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة وٌعترف بهاتٌن المصلحتٌن
طالما لم ٌكن ثمة تعارض بٌنهما؛وكان التوفٌق بٌنهما ممكنا.أما لو حصل التعارض فيإن
اإلسبلم ٌقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد.ومن األدلة على ذلك-:
 -3قولييه صييلى َّللا علٌييه وسييلم (( ال ٌبٌييع حاييير لبيياد )) (ٌ )3عنييً أن ٌكييون لييه
سمسارا فٌرفع السعر على النا بأعلى مما لو باع البادي بنفسه .
( )1انظرر  :كترراب ( ال ررات ومنظمررة التعرارة العالميررة ) ص  99-8:لمحمررد وبررو زعررور ،ومقررال  ( :عولمررة الروسررمالية ) لمحمرد عبررد الرردايم معلررة

البيان ص  ، 34:-347العولمة للدكتور عبد الكريم بكار ص . 300-:4

( )2انظر  :لالستزادة  :النظام االقتصادي في اإلسالم للسعال وعبد الكريم ص  ،304-59االقتصاد اإلسالمي  ،اسس ومبادئ ووىداف للطريقي
ص  ، 4:-48االقتصاد اإلسالمي للسالوس . 70-66/3
( )3رواه البخاري ()4796
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 -4قولييه صييلى َّللا علٌييه وسييلم  (( :ال تلقييوا الركبييان )) ()1فييالمتلقً سٌشييتري
بسعر أقل وسٌبٌع النا بسعر أعلى ،وهو فرد قد حرم النيا مين الشيراء مين
الركبان أنفسهم بسعر أقل .
 -5أجاز بعض الفقهاء إخراج الطعام مين ٌيد محتكيره قهيرا وبٌعيه عليى النيا
(.)2
وسنبٌن مجاالت كل نوع وأهمٌته فٌما ٌلً - :
أوال  :الملكٌة الجماعٌة :
مجاالت الملكٌة الجماعٌة ومصادرها :
 -3األوقاف الخٌرٌة :
()3
 .وهييذه المنفعيية ال ٌخييت فييرد
والوقييف معنيياه  :تحبييٌ األصييل وتسييبٌل المنفعيية
بملكٌتها بل هيً عامية لكيل مين ٌسيتحق الوقيف  .واشيترط الفقهياء أن ٌكيون عليى فعيل
معيييروف كبنييياء المسييياجد ورعاٌييية العليييم وأهليييه،وعمل المستشيييفٌات ،والنفقييية عليييى
المحتاجٌن وما ٌنفع النا .
-4الحمى :
وهو  :أن ٌحمً اإلمام جيزءا مين األرض الميوات المباحية لمصيلحة المسيلمٌن دون
أن تخت بفرد معٌن منهم ( .)4فيالحمى ٌنقيل األرض الميوات ألن تكيون ملكيا للمسيلمٌن
تخدم مصالحهم  .ودلٌله  :حمى النبً -صلى َّللا علٌه وسيلم -أرض النقٌيع فيً المدٌنية
وجعلها لخٌل المسلمٌن (.)5
ومن األدلة أٌيا  :أن أبا بكر حمى أرض الربذة وكذا عمر(. )6
-5الحاجات األساسٌة  :كالماء والكؤل والنار .
فهييذه األمييور مملوكية لجمٌييع النييا ال ٌجييوز لفييرد أن ٌمتلكهييا دونهييم  .ألنهييا حاجييات
ييييرورٌة وجيييدت دون مجهيييود ٌقدميييه الفيييرد السيييتخراجها ،فيييبل ٌسيييتأثر بهيييا أحيييد دون
اآلخرٌن.
فإذا نزل المسلمون بأرض فلهم أن ٌرعوا إنعامهم من النبات الذي أخرجه َّللا عز وجيل
،وكذا ٌردوا الماء الذي فٌه والذي الدخل لئلنسان فً استخراجه والعمل على إنشا ه .
( )1رواه البخاري ()4065

( )2الحسبة البن تيمية ص ; ، 9الطرق الحكمية البن القيم ص 3:7
( )3الم ني البن قدامة . 3:6/:

( )4انظر :األحكام السلطانية للماوردي ص . 455
()5رواه البخاري ()4463

()6الصنف البن وبي شيبة ()453;5
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و دلٌله  :حدٌك أبٌض بن حمال لميا وفيد عليى النبيً -صيلى َّللا علٌيه وسيلم -اسيتقطعه
الملح فقطع له  .فلما ولى قال رجل من المجل أتدري ما اقتطعت له إنما اقتطعته الماء
()1
الع ّد  .قال  :فانتزعه منه .
-6المعادن :
هً ما أودعه َّللا فً هذه األرض مين ميواد برٌية وبحرٌية ظياهرة أو باطنيه لٌنتفيع بهيا
النا من حدٌد ونحا وبترول وذهل وفيه وملح ورٌر ذلك .
وال خبلف بٌن الفقهياء فيً أن المعيادن إذا ظهيرت فيً أرض لٌسيت مملوكية ألحيد تكيون
ملكا للدولة أي تدخل فً ملكٌة األمة العامة .
وقد ٌثور الخبلف إذا ظهرت هذه المعادن فً أرض مملوكة ملكٌة خاصية  ،واليراجح ميا
ذهل إلٌه المالكٌة فً أن ما ٌعثر علٌه من معدن ٌكون ملكا لبٌت مال الدولة تنفقيه عليى
()2
مصالح المسلمٌن قٌاسا على المنافع العامة وحاجة جمٌع النا إلٌها .
-7الزكاة :
()3
.وهييً ميين
وهييً :الحييق المييالً الواجييل لطا فيية مخصوصيية فييً زميين مخصييو
((
المصادر األساسٌة للملكٌة العامة،حٌك أمير النبيً-صيلى َّللا علٌيه وسيلم -بيذلك فقيال:
ت خذ من أرنٌا هم وترد إلى فقرا هم )) فهيو ٌيدخل فيً نطياق الملكٌية العامية وبياألخ
ص َد َق ُ
ٌِن َوا ْل َعا ِملٌِنَ
ات لِ ْلفُ َق َر ِ
اء َوا ْل َم َ
ألهل الحاجات المنصو ذكرهم فً األٌة :إِ َّن َما ال َّ
ساك ِ
الر َقيا ِ
ٌل [ التوبية:
ٌل َّ ِ
ين ال َّ
يارمٌِنَ َوفِيً َ
َعلَ ٌْ َها َوا ْل ُم َ لَّ َف ِة قُلُو ُب ُه ْم َوفِيً ا
س ِيب ِ
س ِيب ِ
َّللا َوا ْب ِ
ل َوا ْل َغ ِ
]80
-8الجزٌة :
وهً األموال التً ت خذ من البالغٌن من رجال أهل الذمة والمجيو مقابيل ميا ٌتمتعيون
به من حقوق  .وهً فً مقابل عيدم أخيذ الزكياة مين ميالهم  .وهيً ال تجيل إال ميرة فيً
السنة وٌراعى فٌها العدل والرحمة وعدم تكلٌفهم فوق طاقتهم (.)4
-9الخراج :
وهييو المييال الييذي ٌُجبييى وٌيي تى بييه ألوقييات محييددة ميين األرايييً التييً ظهيير علٌهييا
المسلمون من الكفار  ،أو تركوها فً أٌدٌهم بعد مصالحهتم علٌها  .واألرايً المملوكة
لغٌر المسلمٌن الٌ خذ منها زكاة فاكتفً بالخراج بدال من ذلك(. )5
 -:خم الغنا م :
()1رواه الترمذي ( )35:0وقال :حديث غريب وعليو العمل عند وىل العلم .
()2انظر  :المدونة  ،3;8/5األحكام السلطانية للماوردي ص . 46:
()3المعموع للنووي . 4;3/7

()4انظر  :األحكام السلطانية للماوردي ص ،3:3-3:0الم ني البن قدامة 477-404/35
()5األحكام السلطانية للماوردي ص . 3::-3:9
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سيم عليى
تقسم األموال التً تغنم من الكفار إلى خمسة أقسام  .واحد من هيذه االقسيام ٌق ّ
اعلَ ُموا أَ َّن َما َرنِ ْمي ُت ْم مِينْ َ
يول َولِيذِي ا ْلقُ ْر َبيى
يً َء َفيأَنَّ ِ َّ ِ
ِلر ُ
سي ُه َول َّ
هلل ُخ ُم َ
ش ْ
من فً اآلٌة َ  :و ْ
س ِ
()1
ٌل [ األنفيال ،]63 :وهيو ميا ٌسيمى بخمي الغنيا م .
ٌِن َوا ْب
ساك
ين ال َّ
َوا ْل ٌَ َتا َمى َوا ْل َم َ
س ِيب ِ
ِ
ِ
((
ٌدل على ذلك قول النبً -صلى َّللا علٌه وسلم -بعد أن أخذ وبرة من جنل بعٌر فقال :
أٌها النا إنه ال ٌحل لً مميا أفياء َّللا عليٌكم قيدر هيذه إال الخمي  .والخمي ميردود
علٌكم )) (.)2
;-األموال التً ال مالك لها .
األموال التً ال ٌعيرف أصيحابها كتركية مين ال وارك ليه  .أو ال ٌرثيه إال أحيد اليزوجٌن
،فييإن مييا ٌتبقييى ٌكييون لبٌييت مييال المسييلمٌن  .وكييذلك الودا ييع واألمييوال السييا بة التييً
الٌعرف مالكها .وٌلحق بها أموال الرشوة فإنها تخرج عن ملك الراشً وترد إليى بٌيت
المال  ،وال ٌأخذها المرتشً كما فعل النبً -صلى َّللا علٌه وسلم  -ميع ابين اللتبٌية فإنيه
لم ٌأمره برد الهداٌا إلى أهلها(. )3
-30العشور المأخوذة من مال الحربٌٌن :
فإذا دخل إلٌنا تاجر حربً بأمان أ ُ َخ ِِ َذ منه ال ُعشر عن كيل ميال للتجيارة وجعيل فيً بٌيت
مال المسلمٌن (.)4
يل إلٌييه فييً أنييا ميين أهييل الحييرل ٌييدخلون أرض اإلسييبلم فٌقٌمييون .
دلٌليه أن عميير ُكتِي َ
فكتل إلٌهم  :إن أقاموا ستة أشهر فخيذ مينهم العشير وإن أقيامو سينة فخيذ مينهم نصيف
العشر  .وكيذلك أهيل منيبج لميا أرادوا أن ٌيدخلوا أرض العيرل للتجيارة كتبيوا إليى عمير
ٌعريون علٌه الدخول فشاور الصحابة فأجمعوا على أن ٌأخذوا منهم العشر(.)5
من أهداف الملكٌة الجماعٌة :
 -3اسييتحقاق جمٌييع النييا الثييروة العاميية ذات المنييافع المشييتركه سييواء ميين الحاجييات
اليرورٌة أم رٌرها،والتوسعة على عامة المسلمٌن  .فالماء والكؤل والنيار والمليح مين
األشٌاء التً تقوم حٌاة البشر علٌها فإذا احتكرها أي أحد استطاع أن ٌتحكم فيً مصيٌر
النا .
 -4تأمٌن نفقات الدولة  :فالدولة ترعى الحقوق وتقوم بالواجبات وتسد الثغيور وتجهيز
الجٌوش وتقوم بما ٌسد حاجات الييعفاء والٌتيامى والمسياكٌن وكيذلك األمين والتعليٌم

( )1انظر  :بدائع الصنائع للكاساني  ،8;/ 4الم ني . 80/35
()2رواه النسائي ()635:

()3انظر  :مشكل اآلثار للطحاوي . ;/4
()4انظر  :الم ني البن قدامة . 449/35

()5رواه عبد الرزاق في مصنفو ()3033:
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والعبلج وكافة الخدمات العامة وال ٌمكن أن تقوم الدولة بهيذه الجهيود المباركية إالّ مين
خبلل هذه األموال العامة.
-5تشجٌع األعمال الخٌرٌة والتوسعة على المحتاجٌن مين المسيلمٌن  .فيالوقف والزكياة
كانيييت إسيييهامة مباركييية لسيييد حاجيييات المجتميييع وتموٌيييل األعميييال الخٌرٌييية كالمسييياجد
والمدار والمكتبات والمستشفٌات ورٌرها .
-6اسييتغبلل الثييروات علييى أحسيين وجييه لصييالح البشييرٌة وال سييٌما المشييروعات التييً
ٌعجز األفراد أو الشركات عن القٌام بها إما لعدم تحقيق اإلمكانٌيات أو تكالٌفهيا الباهظية
،كبناء الموانً وإقامة المدن الصناعٌة واستغبلل األرايً الشاسعة للزراعية ورٌرهيا
 ،ولكيين عنييدما ٌكييون لبٌييت مييال الدوليية مصييادر تثرٌييه تجعلييه قييادرا علييى القٌييام بهييذه
المشارٌع العظٌمة .
ثانٌا  :الملكٌة الخاصة :
مجاالت الملكٌة الخاصة ومصادرها :
-3البٌع والشراء :
ودلٌلييه قولييه تعييالى َ :وأَ َحيل َّ َّ
َّللاُ ا ْل َب ٌْي َيع [ البقييرة]497 :وقولييه َ وأَ ْ
ش ي ِهدُوا إِ َذا َت َبييا ٌَ ْع ُت ْم 
[البقرة]4:4 :وقول النبً -صلى َّللا علٌه وسلم (( :-التاجر الصدوق األمٌن ميع النبٌيٌن
والصدٌقٌن والشهداء )) (.)1
-4العمل بأجر لآلخرٌن :
فقد جاءت النصو المرربة بالعمل الخيا والكسيل المبيا :كميا فيً قوليه -صيلى َّللا
علٌه وسلم  (( : -ما أكل أحد طعـاما خٌرا من أن ٌأكل من عمـل ٌده وإن نبً َّللا داود
كان ٌأكل من عمل ٌده )) ( )2ولحدٌك  (( :نهى عن است جار األجٌر حتى ٌتبٌن ليه أجيره
)) (.)3
-5الزراعة :
وهً من مصادر الملكٌة الخاصة وقد ررل الشرع فٌها كما فً قوله تعالى  :ه َُيو الَّيذِي
شوا فًِ َم َناك ِِب َها َو ُكلُوا مِنْ ِر ْزقِ ِه َوإِلَ ٌْي ِه ال ون ُ
ض َذلُوال َفا ْم ُ
شيو ُر[ المليك ]37 :
َج َعل َ لَ ُك ُم ْاألَ ْر َ
.
((
ولحدٌك النبً -صلى َّللا علٌه وسلم  : -ما من مسيلم ٌغير ررسيا أو ٌيزرع زرعيا
فٌأكل منه طٌر أو إنسان أو بهٌمة إال كان له به صدقة )) ( . )4ولحدٌك النبً -صلى َّللا

()1رواه الترمذي في سننو (; )340وقال  :حديث حسن .

( )2رواه البخاري ()3;88

()3ذكره الهيثمي في معمع الزوائد  ;9/6وقال  :رواه وحمد ورجالو رجال الصحيح .
()4رواه البخاري ()43;7
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علٌييه وسييلم  (( :-إن قامييت السيياعة وفييً ٌييد أحييدكم فسييٌلة فلٌغرسييها )) ( .)1قييال اإلمييام
الماوردي  :أصول المكاسل الزراعة والتجارة  ..واألرجـح عندي أن أطٌبها الزراعة
لعموم نفعـها وتحقٌقها التوكل على َّللا (.)2
-6إحٌاء الموات :
نعنييً بييالموات األرض المٌت ية الييداثرة المنفك ية عيين االختصاصييات وعيين ملييك معصييوم .
)) ()3
ودلٌلها حدٌك النبً -صلى َّللا علٌه وسلم  (( :-من أحٌا أريا مٌتة فهً له
وشروط إحٌاء الموات - :
أ ) أن التكون األرض ملكا ألحد من المسلمٌن أو رٌرهم .
ل ) أن التكون داخل البلد .
ج ) أن التكون من المرافق العامة كالمنتزهات أو المساٌل .
د ) أن ٌتحقق فٌها إحٌاء األرض فً مده أقصاها ثبلك سينٌن إميا بعميل حيا ط منٌيع
أو إجراء الماء أو رر الشجر .
هـ ) أهلٌة المحً بأن ٌكون قادرا على إحٌاء األرض .
و ) إذن اإلمام ،وهذا شرط عند أبى حنٌفة ،واشترطه مالك إذا كانت األرض قرٌبة مين
()4
البلد.
-7الصناعة واالحتراف :
((
حك اإلسبلم على الصناعة وأخبر النـبً –صلى َّللا علٌه وسلم -أن زكـرٌا كان نجارا
)) ( )5وقد ثبت أن أصحال رسول َّللا -صلى علٌه وسلم -كيانوا عميال أنفسيهم .أي أنهيم
أهل حرفة وعمل (.)6
-8االحتطال :
((
وكييل مييا ٌمك ين حٌازتييه ولييٌ ملكييا ألحييد ٌقييول النبييً -صييلى َّللا علٌييه وسييلم  :-ألن
ٌحتطل أحدكم حزمة على ظهره فٌبٌعها فٌكف َّللا بها وجهه خٌر له من أن ٌسأل النا
))()7
أعطوه أو منعوه
-9الصٌد :

()1ذكره الهيثمي في معمع الزوائد 85/6وقال رواه الزار ورجالو ثقات .
()2فتح الباري . 506/6

()3ذكره الهيثمي في معمع الزوائد  37:/6مسنداً ورواه البخاري موقوفاً على عمر ()4433

( )4انظر  :األحكام السلطانية للماوردي ص  ،448-45بل ة السالك ألقرب المسالك  ،:-6/6الم ني البن قدامة 3:5-367/:
()5رواه مسلم (;)459

()6رواه البخاري ()3;87
()7رواه البخاري ()3;8:
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ومعنيياه  ( :اقتنييا حٌييوان حييبلل متييوحش طبعييا رٌيير مملييوك و ال مقييدور علٌييه ب ل ية
()1
ص ي ٌْ ُد ا ْل َب ْحي ِير
معتبييرة بقصييد االصييطٌاد) وٌييدل علييى إباحتييه  :قولييه تعييالى :أ ُ ِح يل َّ لَ ُك ي ْم َ
س ٌَّ َ
َو َط َعا ُم ُه َم َتاعا لَ ُك ْم َولِل َّ
ار ِة[ الما دة];8 :وقوله تعيالى ْ ٌَ  :سيأَلو َن َك َميا َذا أُحِيل َّ لَ ُهي ْم قُيلْ
يات َو َميا َعلَّ ْمي ُت ْم مِينَ ا ْل َج َيو ِارُ :م َكلا ِبيٌنَ ُت َعلا ُميو َن ُهنَّ ِم َّميا َعلَّ َم ُكي ُم َّ
أ ُ ِحل َّ لَ ُك ُم ال َّط اٌ َب ُ
َّللاُ َف ُكلُيوا ِم َّميا
ِ
َّللا َعلَ ٌْ ِه [ الما دة]6:
اس َم َّ ِ
س ْكنَ َعلَ ٌْ ُك ْم َو ْاذ ُك ُروا ْ
أَ ْم َ
-:إقطاع السلطان وجوا زه .
;-الجعل على عمل معلوم والسبق .
 -30قبول الهبة والعطٌة والهدٌة .
-33اللقطة .
-34الوصاٌا واإلرك .
-35المهر والصداق .
 -36ما ٌأخذه المحتاج من أموال الزكاة والصدقة .
 -37ما ٌ خذ من النفقة الواجبة كالزوجة تأخذ من زوجها والولد من والده ...

من أهداف الملكٌة الخاصة :
-3إثييراء التعيياون الييدولً عيين طرٌييق األفراد.والم سسييات رٌيير الحكومٌيية.وذلك بتعب يية
األفراد للعمل على تنمٌة اليببلد زراعٌيا وصيناعٌا ،وإشيعارهم بيدورهم المهيم فيً عميارة
األرض.وفً ذلك مصالح عظٌمة للفرد والمجتمع .
-4تحقٌق الخٌر والرفاهٌة لؤلفراد والنفع العام للمجتمع عن طرٌق المنافسة العادلة بٌن
المنتجٌن .
-5عدم إشغال الدولة بأمور انتاجٌة ٌتمكن األفراد من تحقٌقها .
-6إشباع ررٌزة حل المال وتوظٌفها فً المجال الذي فطرها َّللا علٌه .
الركن الثانً  :الحرٌة االقتصادٌة المقٌدة .
 تقٌٌد الحرٌة االقتصادٌة فيً اإلسيبلم ٌعنيً إٌجياد الييوابط الشيرعٌة فيً كسيل الميالوإنفاقه لتحقٌق الكسل الحبلل والنفع العام ألفراد المجتمع .
 وخالف النظام اإلسبلمً النظام الرأسمالً الذي أطلق حرٌة الكسيل مين رٌير قٌيود أويوابط وخالف النظام االشتراكً الذي صادر الحرٌة فمنع النا من التملك .
 أما اإلسبلم فقد جعل هناك حرٌة اقتصادٌة ولكنها ميبوطة بالشروط اآلتٌة :الشرط األول  :أن ٌكون النشاط االقتصادي مشروعا :

والقاعدة الشرعٌة  :أن األصل فً األشٌاء اإلباحة إال ما ورد الن بتحرٌمه  ،فمسياحة
الحبلل فً االقتصاد واسيعة ،ولكين بشيرط أن ال تخيرم نصيا ٌقتييً حرمية هيذا النشياط
االقتصادي ومنها :
-3الربا :
()1انظر  :التعريفات للعرجاني ص ،39:اإلقناع ، 50 / 6المطلع ص . 5:7
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الربا ال ٌَقُو ُمونَ إِ َّال َك َميا ٌَقُيو ُم الَّيذِي
والربا حرام فً اإلسبلم لقوله تعالى  :الَّذٌِنَ ٌَأْ ُكلُونَ ا
الربيا َوأَ َحيل َّ َّ
ٌَ َت َخ َّب ُط ُه ال َّ
َّللاُ ا ْل َب ٌْ َيع َو َح َّير َم
ش ٌْ َطانُ مِنَ ا ْل َم ا َذلِ َك ِبأ َ َّن ُه ْم َقيالُوا إِ َّن َميا ا ْل َب ٌْي ُع ِم ْثيل ُ ا
الربا[البقرة ]497 :إلى رٌرها من نصو الكتيال والسينة وإجمياع العلمياء( ،)1و ُحيرم
ا
()2
كذلك فً كل الشرا ع السماوٌة لما فٌه من األيرار االقتصادٌة واالجتماعٌة :
فااليرار االقتصادٌة تكمن فً أن الربا وسٌلة رٌر سلٌمة للكسل لما ٌلً :أ ) الفا دة التً ٌحصل علٌها المرابً ال تأتً نتٌجة عمل إنتاجً بل استقطاع مين ميال
الفرد  ،أو من ثروة األمة دون أن ٌنتج ما ٌقابله .
ل) الفا دة الربوٌة تدفع ف ة من األمية إليى الكسيل والبطالية وتمكينهم مين زٌيادة ثيروتهم
بدون جهد أو عناء .
ج ) الربا ٌ دي إلى ظاهرة التيخم فً المجتمع وٌوسع الهوة بٌن الفقراء واألرنٌاء .
د ) إثقال كاهل المقترييٌن عنيد العجيز عين التسيدٌد لتيياعف سيعر الفا يدة المحرمية
شرعا .
أما األيرار االجتماعٌة للربا  .فمنها :أ ) الربييا ٌسييتغل حاجيية المحتيياجٌن عنييدما ٌقتريييون  ،وٌلحييق بهييم الكثٌيير ميين األيييرار
النفسٌة واالجتماعٌة والمالٌة دون اختٌار منهم .
ل) ٌن ّمً اليغا ن واألحقاد بٌن النا لعدم اقتنا ع المقتيرض بميا أخيذ منيه مهميا كانيت
حاجته ورربته منه
()3
.
ج) ٌلغً معانً الفيٌلة والتعاون والتكافل والتراحم بٌن النا
والربا نوعان - :
النوع األول :ربا النسٌ ة  :وهو ربيا الجاهلٌية  .وصيورته أن ٌقتيرض اإلنسيان مبلغيا
من المال عليى أن ٌعٌيد بعيد فتيرة مين اليزمن المبلي نفسيه وزٌيادة علٌيه مقابيل التأجٌيل
وكلما تأخر عن تسدٌد المال زاد علٌه المبل .
النوع الثانً  :ربا الفيل ٌ :عنً الزٌادة فً مبادلة مال بمال من جنسيه  .صيورته أن
ٌبٌع  300جرام من الذهل القدٌم للصا مقابل  ;0جيرام مين اليذهل الجدٌيد فيً نفي
(.)4
المجل
ومن المعامبلت المعاصرة التً ٌدخل فٌها الربا-:
()1انظر  :وحكام القرآن للعصاص  ،735/4الم ني البن قدامة  ،73/8الفتاوى الكبرى البن تيمية . 3:/5
( )2اتفقت كلمة الكنيسة على تحريم الربرا تحريمراً قااعراً مبنيراً علرى نصروص كثيررة مرن العهرد القرديم والعديرد  ،يقرول سركوبار  :إن مرن يقرول إن
الربا ليس بمعصية يع ّد ملحداً خارجاً عن الدين ويقول األب بوي  :إن المرابين يفقدون شرفهم في الحياة الدنيا وليسوا وىالً للتكفين بعد موتهم
انظر  :فقو السنة لسيد سابق . 353/5

()3انظر  :الفتاوى الكبرى البن تيمية  ،38;/7إعالم الموقعين  ، 308/6االقتصاد اإلسالمي للطريقي ص . :;-:9
()4انظر  :كتاب الربا والمعامالت المصرفية للمترك ص . 3;4-55
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 -3التأمٌن التجاري  :هو من عقود المعاريات المالٌة االحتمالٌة المشيتملة عليى الغيرر
الفاحش ألن المستأمن ال ٌسيتطٌع أن ٌعيرف وقيت العقيد مقيدار ميا ٌعطيً أو ٌأخيذ  ،فقيد
ٌدفع قسطا أو قسطٌن ثم تقع الكارثة فٌستحق ما التيزم بيه المي من ،وقيد ال تقيع الكارثية
أصبل فٌدفع جمٌع األقساط وال ٌأخذ شٌ ا ،وكذلك المي من ال ٌسيتطٌع أن ٌحيدد ميا ٌعطيً
وما ٌأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده  .وقد ورد فً الحدٌك الصحٌح النهً عين بٌيع الغيرر
.
وهذا العقد ٌشتمل على ربا الفيل والنسٌ ة  .فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته
أو للمستفٌد أكثر مما دفعيه مين النقيود لهيا فهيو ربيا فييل  ،والمي من ( الشيركة ) ٌيدفع
ذلك للمستأمن بعد م ّدة فٌكون ربا نسٌ ة وإذا دفعت الشركة للمسيتأمن مثيل ميا دفعيه لهيا
()1
ٌكون ربا نسٌ ة فقط وكبلهما محرم بالن واإلجماع .
 -4بطاقة اال تمان  :هً البطاقة الصادرة من بنك أو رٌره تخول حاملها الحصول عليى
حاجٌاته من السلع أو الخدمات دٌنا (.)2
ٌدخل الربا فً بطاقات اال تمان حٌنميا ٌفيرض مصيدرها رراميات مالٌية عليى التيأخر فيً
السييداد أو علييى تأجٌييل أو تقسييٌط المسييحوبات المسييتحقة علييى البطاقيية ،وهييذه الغرامييات
تعتبر من ربا النسٌ ة المحرم .
 -5الودا ع المصرفٌة  :هً النقود التً ٌعهد بها األفراد أو الهٌ ات إلى المصيارف عليى
أن تتعهد بردها عند الطلل أو بالشروط المتفق علٌها  .وحقٌقة الودا ع إ ّنما هً قروض
للمصرف ٌتصرف فٌها وٌرد بدلها عنيد االقتيياء فيأي فوا يد مالٌية ٌأخيذها الميودع مين
البنك تعتبر ربا (.)3
وهذا ما أجمعت علٌه كثٌر من المجامع الفقهٌة فً العالم اإلسبلمً (.)4
-4الغرر:
ومعناه
وجاء النهً عنه لحدٌك النبً -صلى َّللا علٌه وسلم  -أنه نهى عن الغرر
 :بٌع المخاطرة وهو الجهل بالثمن أو المثمن أو سبلمته أو أجله .مثل  :بٌع الثمار قبل
((

()1انظر  :قرار المعمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي (35;9/6/6 )77ىر في دورتو العاشرة .
()2ما ال يسع التاجر جهلو للمصلح والصاوي ص 467
()3انظر  :المرجع السابق ص . 554

()4انظر  :قرار المعمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في ربيع الثاني 3608ىر في الؤتمر الثاني .
ولالستزادة انظر  :كتاب ( الربا في المعامالت المالية المعاصرة ) د  .عبد اهلل السعيدي  ،دار ايبة .

()5رواه مسلم ()3735
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))()5

أن تنيج  ،وبٌع السمك فً الماء والطٌر فً الهواء  ،وحمل الحٌوان قبل أن ٌولد(. )1
-5القمار والمٌسر
يال
ص ُ
أ) وهو محرم شرعا لقوله تعالى ٌَ ا أَ وٌ َها الَّيذٌِنَ َم ُنيوا إِ َّن َميا ا ْل َخ ْمي ُر َوا ْل َم ٌْسِ ي ُر َو ْاألَ ْن َ
َو ْاألَ ْزال ُم ِر ْج ٌ مِنْ َع َم ِل ال َّ
اج َتنِ ُبوهُ [الما دة];0 :و من صوره :
ان َف ْ
ش ٌْ َط ِ
-3أوراق الٌانصييٌل والتييً تشييترى بمبييال مالٌيية محييددة ميين أجييل توقييع الحييظ بييالفوز
بجوا ز هذه األوراق .
-4المراهنة وهو أن ٌشترط كل من الفرٌقٌن على اآلخر جعيبل أو مبلغيا فيً حالية اليربح
أو الخسارة
-5األموال التً تنفق على الشيراء مين متجير ليٌ بغيرض الحاجية للشيراء ولكين بقصيد
الدخول على سحوبات جوا ز ورٌرها (.)2
الشرط الثانً  :أن تتدخل الدولة لحماٌة المصالح العامة وحراستها بالحد من حرٌات األفراد
إذا أيرت أو أساءت لبقٌة المجتمع  .ومثالها :

 ما فعلة النبً -صلى َّللا علٌه وسلم -حيٌن وزع فيًء بنيً النييٌر عليى المهياجرٌنوحدهم دون األنصار إال رجلٌن فقٌرٌن. .وذلك لكً ٌقٌم التوازن بٌنهم .
 بٌع عمر السلع المحتكرة جبرا من محتكرٌها بسعر المثل . تحدٌد األسعار منعا الستغبلل النا واإليرار بهم .()3
 نزع الملكٌة الخاصة للمنفعة العامة ....الشرط الثالك  :تربٌة المسلم على أن ٌ ثر مصلحتة لمصلحة رٌره فٌتوقف عن كل ما ٌحقق
له النفع وٌير اآلخرٌن .

للحدٌك  (( :ال يرر وال يرار )) (.)4
سبل تقٌٌد اإلسبلم للحرٌة االقتصادٌة :
 -3أن المالك الحقٌقً للميال هيوَّللا عيز وجيل  .وليه الحيق سيبحانه أن ٌحيدد تصيرفاتهم
وفق ما ٌعلمه من حالهم وما ٌصلح ش ونهم .
 -4عدم اإليرار بحقوق اآلخرٌن أو المصلحة العامة .
 -5حماٌيية مصييالح بعييض الف ييات المحتاجيية ميين منافسيية الغٌيير لهييم كمييا هييو الحييال فييً
مصارف الزكاة واإللزام بالنفقة على األقارل  .واليرا ل عند الحاجة الماسة إلٌها (.)5
(.)5
()1انظر  :الفتاوى الكبرى البن تيمية  ،3:/5نيل األواار . 39:/5
()2انظر  :االقتصاد اإلسالمي للطريقي ص . ;8

والعسال ص  ، ;9-;4واالقتصاد اإلسالمي للسالوس ص . 70
()3انظر  :النظام االقتصادي في اإلسالم للعبد الكريم
ّ
()4رواه مالك في المواأ (;)364

والعسال ص  ،99-93وصول االقتصاد اإلسالمي للبعلي ص . 85-75
()5انظر  :النظام االقتصادي في اإلسالم للعبد الكريم
ّ
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الركن الثالك  :التكافل االجتماعً :
من الحقيا ق الثابتية أن أفيراد النيوع البشيري ٌتفياوتون فيً الصيفات الجسيدٌة والنفسيٌة
والفكرٌة ،وبناء على هذا التفاوت فً المواهل واإلمكانٌات ومقدار التحمل والبيذل ؛فيإن
هنيياك تفيياوت سييٌكون فييً إٌجيياد نوعٌ ية العمييل ،وبالتييالً مقييدار الحصييول علييى المييال .
وبالتالً سٌكون هناك أفراد فً المجتميع معيوزٌن  ،ال ٌجيدون كفياٌتهم مين الميال اليذي
ٌنفقونييه علييى حاجٌيياتهم اليييرورٌة  .ولهييذا جيياءت عييدة تشييرٌعات إسييبلمٌة لتحقٌييق
التكافل والتعاون وسد النق لدى أهل االحتٌاج من أفراد المجتمع منها - :
 -3الزكاة لسد حاجات المعوزٌن .
 -4إعطاء بٌت المال ألهل الحاجات .
 -5اإلنفاق الواجل على األقارل ومن تلزمه نفقته .
 -6النهيييً عييين اإلسيييراف والبيييذخ تحقٌقيييا للتيييوازن االجتمييياعً ومراعييياة لنفيييو
المحتاجٌن .
 -7شيييرعت الكفيييارات والصيييدقات والقيييروض والهبيييات وصيييدقة الفطييير واأليييياحً
والعقٌقة ورٌرها لتحقٌق مبدأ التكافل والتعاون بٌن أفراد المجتمع (.)1

منطلق ات أساسية للتنمية االقتصادية
أوال  :االعتماد على الذات :
ٌحر اإلسبلم فً توجهاتيه وأدبٌاتيه عليى رير الشيعور بالمسي ولٌة الفردٌية
فً كل صعٌد  ،فالمسلم مسي ول عين توظٌيف طاقاتيه  ،وحفيظ جوارحيه ،ورعاٌية عٌاليه
ومحاولة حيل مشيكبلته  ..وهيو ٌلقيً فيً روع المسيلم أن علٌيه قبيل أن ٌطليل مسياعدة
اآلخييرٌن أن ٌسييتنفد طاقتييه فييً نفييع نفسييه وعلٌييه قبييل أن ٌحاسييل اآلخييرٌن أن ٌحاسييل
نفسه وقبل أن ٌقرأ تارٌخ األمم األخرى أن ٌقرأ تارٌخ أمتيه .هيذه التعيالٌم والتوجهيات
ساعدت المسلم على اإلقبلع حيارٌا مستعٌنا على ذلك بانتما ه الدٌنً وطاقاتيه الذاتٌية
.
إن ميين الم سييف حقييا فييً عصييورنا األخٌييرة تأسييٌ تنمٌتنييا االقتصييادٌة علييى تبعٌيية
األنظمة االقتصيادٌة الشيرقٌة أوالغربٌية ،و المشيً فيً ركيال مشيارٌعهم التنموٌية التيً
تستنفذ خٌرات الدول الفقٌرة واليعٌفة مقابل إعطا ها الخبرات والحليول االقتصيادٌة .
فبعد سقوط الشٌوعٌة وكف الغرل عن تقدٌم مساعداته بدأت كثٌر من الدول اإلسيبلمٌة
صحوة متأخرة من هول صدمة الواقع االقتصادي الذي تعٌشه .
ومن أس االعتماد على الذات :
()1انظر  :االقتصاد اإلسالمي للسالوس . 70-69/3
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 -3االعتميياد علييى الكفيياءات الوطنٌيية وحفييظ رأ المييال الييوطنً ميين التسييرل إلييى
االستثمارات الخارجٌة وإنقاذ أكبر عدد من النا من الوقوع فيً العيوز والحاجية  ،مين
خييبلل االسييتفادة ميين العناصيير المحلٌيية الموجييودة والمييوارد المتاحيية فييً بٌ ييتهم دون
نزعهم منها إلى المدن وبالتالً تزداد الهجرة إلى المدن  ،وتزداد معها صيعوبة العيٌش
والحصول على العمل .
ومن النماذج فً ذلك .
* فً سٌرٌبلنكا قيام برنيامج عيام 3;94م بمسيمى مجيال تطيوٌر األحٌياء ٌعتميد عليى
المشاركة الشعبٌة من خبلل اختٌار أكثر المشروعات قدرة على تحقٌق أربا :وإٌجياد
أكبر عدد من الوظا ف بأقل التكالٌف وقد استطاع هذا البرنامج خبلل  6سنوات أن ٌقدم
:
  3::4مشروعا فً جمٌع أنحاء سٌرالنكا . نشأ عنه  60ألف وظٌفة . األربا :العا دة فاقت أربعة أيعاف متوسط اإلنتاج الحكومً . -4تدخل الدولة الخدمً واإلرشادي والتنظٌمً عند اعتمادها على مشياركة الجمهيور
فً تنمٌة االقتصاد
باالمكانٌات المتاحة .
وذلك من خبلل ما ٌلً :
أ ) إنشاء مراكز معلومات تتخذ من األرٌاف والقرى مقرا لها وتقيوم بعملٌيات مسيح
شاملة للقوى البشرٌة والموارد المتاحة مع تقدٌم الخبرات العلمٌة والتقنٌة .
ل ) إقاميية المشييروعات الصييغٌرة بقييروض مٌسييرة بعٌييدا عيين الربييا دعمييا للكييوادر
الوطنٌة وتقوٌة لبلقتصاد المحلً .
ج ) شييراء منتجييات المييزارع والمصييانع ميين قبييل الدوليية دعمييا لهييا بشييرط مراقبتهييا
للجودة العالٌة .
د ) الدعوة إلى اإلبداع والمكافأة على ذلك .
ففيً بينجبلدٌش صيمم منيزل مقياوم للمطير واليرٌح بحيوا ط ٌتكيون الواحيد منهيا ميين
حصٌرٌن من الخٌزران بٌنهما مادة البولٌثٌن القوٌة التحمل خبلل أربعة أٌام .
-5االعتماد على التعلٌم والتدرٌل للشبال :
وهو السر فيً تفيوق كثٌير مين الشيعول اقتصيادٌا .ففيً الٌابيان الشيركات والمصيانع ال
اإلنتاج وإربلق بعض خطوطه ولكنها تعٌد تأهٌلهم فً
تسر :الموظفٌن نتٌجة تقلٌ
فروع إنتاج جدٌدة ،وهذا نتٌجة حكمة تقول  (:إعطاء الفرد سمكة واحدة ٌوفر له الغذاء
مرة واحدة .أما تعلٌم اإلنسان كٌف ٌصطاد السمك فإنه ٌ من له رذاء متجددا ودا ما َ )
.
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فٌجييل إشييغال أوقييات الشييبال فٌمييا ٌفٌييد الخطيية التنموٌيية للييببلد إذ فييً المملكيية أكثيير ميين
 %76من السكان هم من ف ة الشيبال دون العشيرٌن فقيابلٌتهم للتيدرٌل والتأهٌيل عالٌية
جدا وممكن أن تس ّد بهم الثغرات التنموٌة فً القطاعات األخيرى مميا ٌي دي إليى إشيغال
وقتهم وتفعٌل طاقاتهم بالمفٌد النافع .وقد فعليت ذليك حكومية متيران السيابقة فيً فرنسيا
عندما عٌنت وزٌرا للوقت اليا ع ٌعود على الفرد و الببلد بالنفع والفا دة (.)1
ثانٌا  :التصنٌع عصل التنمٌة الحدٌثة :
إن توفٌر الدخول الجٌده لؤلفراد الٌكيون بعٌيدا عين التصينٌع  .والتصينٌع المي ثر عليى
االقتصاد المحلً والدولً هو القا م على التقنٌة المعاصرة .
إن التقنٌة التً نرٌدها هً  :كل تقنٌة تستفٌد إليى أقصيى درجية مين الميوارد الطبٌعٌية
المتاحة ومن الحجم المناسل من رأ المال والعميال والمهيارات والتيً تعيزز األهيداف
العلٌا والوطنٌة لؤلمة .
ومن سمات التقنٌة المناسبة :
أ ) أنها تلبً حاجات النا وتوظف الطاقيات واالمكانٌيات  ،والتصيبح لهيا تبعٌية تي ثر
على هذه السمة .
ل ) أن التقنٌة المناسبة هً التً توظف أكبر عدد من األٌدي العاملة .
ج ) أن التقنٌة المناسبة هيً التيً تعتميد عليى اسيتثمار المعطٌيات المحلٌية وتوظٌيف
الخبرات والطاقات المتيوفرة ولهيذا ٌمكين أن تفيرض اليدول عليى الشيركات المسيتثمرة
ما ٌحقق هيذه السيمات فالهنيد ميثبل منعيت الشيركات الكبيرى مين إقامية مشيروعاتها فيً
الحير والمدن المكتظه  .وألزمت الدوا ر الحكومٌة والم سسات من شيراء  463سيلعة
من المشارٌع الصغٌره دعما لها مقابل دخول الشركات الكبرى للببلد.
ثالثا :الحد من الهدر واالستهبلك :
يل ا ْل ُم ْسي ِيرفٌِنَ [ألعييراف]53 :وكييذلك
وهيذا تحقٌقييا لقولييه تعييالى َ  :وال ُت ْسي ِيرفُوا إِ َّني ُه ال ٌُ ِحي و
وصييفه سييبحانه للمبييذرٌن بأشيينع األوصيياف فقييال تعييالى  :إِنَّ ا ْل ُم َب ي اذ ِرٌنَ َكييا ُنوا إِ ْخي َيوانَ
ال َّ
ٌن [ اإلسراء.]49 :
ش ٌَاطِ ِ
فييالمجتمع ٌعييٌش مظيياهر ميين اإلسييراف والتبييذٌر مثييل اإلنفيياق علييى األثيياك والرٌيياشوالتحف وبناء المساكن بصورة بذخٌية فا يية عين الحاجية .باإلييافة إليى المبيال التيً
تنفق على السيٌاحة والسيفر بلغيت نفقاتهيا فيً عيام واحيد فقيط مين السيعودٌة  47ملٌيار
لاير( . )2وهناك من ٌستدٌن بالربيا مين أجيل شيراء سيٌارة فياخرة أوشيراء طعيام كثٌير
ٌطبخ وال ٌ كل فً مثل كثٌر من مناسبات األفرا :واللقاءات االجتماعٌة .
()1انظر  :مدخل إلى التنمية المتكاملة لبكار ص . 588 -580
()2جريدة عكاظ 363;/3/37ىر .
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وهناك دراسية محلٌية تبيٌن أن المسيتهلك السيعودي ٌنفيق  % 80 – 60عليى الغيذاء
و %40 – 37علييييى الكسيييياء  ،و %40 – 37علييييى الترفٌييييه و %30-7علييييى التعلييييٌم
ومثلها على السكن(.)1
وبالتالً ٌفقد المستهلك قيدر كبٌير مين دخليه وأمواليه عليى كمالٌيات تفيٌض عين حاجاتيه
و ُتيييٌع مدخراتييه نتٌجيية لعييادات خاط يية أو محاكيياة لآلخييرٌن ميين دون اعتبييار الفروقييات
المالٌة واالجتماعٌة .
أسبال ظاهرة اإلسراف فً المجتمع المسلم :
-3يييعف الشييعور الييدٌنً لييدى المسييلم جعلييه ٌستسييلم ألهوا ييه وشييهواته فٌفييرط فييً
اإلنفاق على متعه ولذاته
-4فقيير الحٌيياة الثقافٌيية واالجتماعٌيية جعييل مجييال التفايييل هييو كسييل المييال وإنفاقييه
وهدره .
-5يعف الوعً بقٌمة المال وحاجة األمة إلٌه  ،فالمال قد ٌصبح أقوى سبل :لؤلمية إذا
سخر فً خدمة أهداف الدولة وبنا ها الحياري .
-6االفتتان باألنموذج الغربً الغنً فً طرٌقة العٌش والحٌاة ،ومحاولة التقلٌد لهيم فيً
العادات والتصورات مما زاد من نسبة النفقات على الكمالٌات الباهظة فٌررم فً كثٌير
من األحٌان ذوو ا الدخول المحددة على مياعفة العمل أو االقتراض ..
-7تكدٌ األشكال الكثٌرة من البييا ع فيً األسيواق إليى جانيل اسيتثارت النيا إليى
االستهبلك من خبلل الدعاٌات و اإلعبلنات .
ومن أجل عبلج هذه الظاهرة ٌجل أن تتعاون الجهيات المي ثرة فيً المجتميع فيً وييعالتدابٌر البلزمة لتقلٌلها والحد من انتشارها  .من خبلل ماٌلً :
-3زٌييادة الييوعً الييدٌنً واالجتميياعً بيييرورة ترشييٌد االسييتهبلك واإلنفيياق فييً كييل
األمور الحٌاتٌة
-4يييرورة وجييود نميياذج قٌادٌيية ٌُقتييدى بهييا ٌتلقييف النييا تصييرفاتهم الحسيينة كنميياذج
للسلوك السوي الصحٌح .
-5زٌييادة عييدد المشييارٌع االقتصييادٌة الناجحيية لتييدفع بيير و األمييوال للخييروج إلييى
األسواق وعدم
تكد هذه األرصدة لدى النا مما ٌدفعهم الستخدامها فً مظاهر عدٌدة للترف والبذخ
(.)2
رابعا  :التخطٌط الشمولً التكاملً للتنمٌة :
()1مقال ( العقلية االستهالكية … إلى وين ) د  .القحطاني جريدة اليوم .

()2انظر  :المدخل إلى التنمية المتكاملة لبكار ص  ، 599-597االقتصاد اإلسالمي للطريقي ص . 30;-304
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وهذا التخطٌط هو الذي ٌنظر إلى التنمٌة مين أعليى باعتبارهيا كيل ال ٌتجيزأ دون قصير
النظر على الخطط الجز ٌة أو المرحلٌة أو الم قتة فقط  .أو التخطيٌط نتٌجية ردة فعيل
مبنٌة على أمر طارئ أو خلل عارض ربما ٌزول وٌنقطع  .و ال ٌخفى على أحد ما ٌطيرأ
على تلك الخطط مين تنياقض وتعيارض عنيد البيدء بيأول خطيوة نحيو التنفٌيذ  ،فالتنمٌية
الصحٌحة البد أن تسٌر وفق مخطيط شيمولً ٌسيعى إليى التكاميل فيً البنياء واألعميال ،
وعندها نكون قد قيٌنا عليى النتيوءات والفروقيات التيً ٌمكين أن تحيدك بعيد ذليك بيٌن
خدمات المرافق المتنوعه وقابلٌتها للتطوٌر أو الزٌادة السكانٌة المتوقعة حٌك ٌتياعف
عدد سكان الدول وباألخ الدول النامٌة كل  37سنة .
خامسا  :التنمٌة االقتصادٌة الصحٌحة ال تدمر البٌ ة :
حدثت مظاهر سٌ ة على البٌ ة نتٌجية النهيوض االقتصيادي الكبٌير فيً العقيود األخٌيرة
من هذا القرن والذي لم ٌراع أي اهتمام بسيبلمة البٌ ية وصيحتها  .فمين األمثلية عليى
تلك المظاهر :
 -3خبلل نصيف قيرن مييى فقيط خسير العيالم ُخمي التربية الصيالحة للزراعية و ُخمي
رابات المطر وانقراض اآلالف من األجنا النباتٌة والحٌوانٌة .
 -4انتشار مواد كٌما ٌة خطرة تستخدم فً أكثر دول العالم تجر علٌها اختبارات سابقة
وأثارها سٌ ة تصل إلى أكثر من  :0ألف مادة.
 -5ارتفاع حرارة األرض نتٌجة أبخرة وريازات وعيوادم السيٌارات ورٌرهيا والتيً أدت
إلى تغٌرات مناخٌة زادت من خطر األعاصٌر المدمرة أو الجفاف أو الفٌايانات .
ولحل هذه الظاهرة البد من أمور :
أ ) تدعٌم اإلٌمان فً قلول النيا وتخفٌيف شيهٌة التفيرد باالسيتهبلك نحيو المتيع التيً
تحقق مصلحة خاصة ولكنها تفتح مفاسد عامة ومتعددة .
ل) تشييجٌع الم سسييات علييى االسييتثمار فييً المشييروعات الواقٌيية والصييحٌة ومعاقبيية
المشروعات اليارة .
ج ) إٌجاد بدا ل للطاقات الحرارٌة التً تستخرج من البترول أو الفحيم ورٌير ذليك إليى
ماهو أقل يررا وأنفع للبٌ ة واإلنسان (.)1
كتبه
د  /مسفر بن علً بن محمد
القحطانً
mesfer@kfupm.edu.sa

()1انظر  :المدخل إلى التنمية المتكاملة ص . 570
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