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باحث في املالية اإلسالمية

مــقدمــة:

 الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى ءاله 

وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد؛

في  توجد  ال  التي  الفرص  من  الكثير  اإلسالمية  املالية  تـتيـح   

االقتصاد أو املالية التقليدية، لذلك نلحظ وفرة البحوث والدراسات 

اإلسالمي  واالقتصاد  اإلسالمية،  واملالية  اإلسالمي،  االستثمار  حول 

غير الربحي، كالقرض الحسن والوقف والزكاة، وغيرها.

وضبط  الشاملة،  التنمية  لتحقيق  اإلسالمية  املالية  وتسعى   

اإليرادات والنفقات، ويسمح رأس مالها والبدائل الشرعية التي تعمل 

الشريعة  أحكام  ضوء  في  لالقتصاد  األساسية  املبادئ  بتطبيق  بها، 

تراعي  وأن  االقتصادي،  األمن  تحقق  أن  تستطيع  حتى  اإلسالمية، 

)ومن  التركي:  منصور  الدكتور  يقول  املعيشة،  ومستويات  املتغيرات 

مزايا النظرة اإلسالمية لرأس املال أنها أكثر واقعية ألن إنتاجية رأس 

بأنه  يفترض  الذي  اإلنتاج،  بواقع  فيها  ترتبط  للتغيير  املعرضة  املال 
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وأذواقهم،  وعاداتهم  للسكان  املؤثرة  املتغيرات  جميع  ومراعاة  للنمو  الديناميكي  اإلطار  في  متحرك 

ومستويات معيشتهم واالختراعات(1. 

 أهمية البحث:

 تتجلى أهمية البحث في بيان مجموعة من الوظائف األساسية للزكاة واملالية اإلسالمية، ومنها:

* دور املالية اإلسالمية في تقوية واستقرار املنظومة املالية ضد األزمات.

* الوظائف االجتماعية للمالية اإلسالمية.

* دور الزكاة في تحقيق الضمان االجتماعي.

* الوظائف املالية واالقتصادية للزكاة وللمالية اإلسالمية.

* الوظائف السيادية للزكاة وللمالية اإلسالمية.

 منهج البحث:

 من أهم وسائل املالية اإلسالمية؛ األصول واملبادئ الكلية، والتي البد من تفصيل الحديث عنها 

ملناقشة اإليرادات والنفقات والتوازنات في االقتصاد اإلسالمي، ونظرا لطول املوضوع فإنني سأناقش 

الوظائف األساسية للمالية اإلسالمية، مع تقديم نماذج تطبيقية من أموال الزكاة باعتبارها الفريضة 

املالية التي فرضها الشرع الحكيم، والتي لها إيجابيات متعددة في التدخل؛ مثل تنمية األموال وزيادتها، 

وصيانة رأس املال البشري، واستثمار األموال املجمدة وغيرها.

 وسأبين في هذا البحث كيف ينبغي أن تنتقل األصول واملبادئ الكلية للمالية اإلسالمية من دورها 

التقليدي، إلى دورها اإليجابي في تنمية اإلنتاج االقتصادي واالجتماعي لألموال واألفراد، مع التركيز 

على أموال الزكاة. 

 وقد قسمت املوضوع إلى أربعة مباحث، وكل مبحث إلى فقرات:

املبحث األول: املالية اإلسالمية وخصائصها األساسية؛

أوال: مفهوم املالية اإلسالمية.

طبعة  الحديث،  املصري  )املكتب  والتطبيق«.  النظرية  بين  اإلسالمي  »االقتصاد  منصور،  التركي،  الدكتور   -1
1976م(. الصفحة: 141.
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ثانيا: الخصائص األساسية للمالية اإلسالمية.

ثالثا: الوظائف العامة للمالية اإلسالمية. 

املبحث الثاني: الوظائف املالية واالقتصادية للمالية اإلسالمية من خالل أموال الزكاة؛

أوال: الوظائف املالية واالقتصادية للمالية اإلسالمية.

ثانيا: الوظائف املالية واالقتصادية ألموال الزكاة.

ثالثا: البنك الدولي واملالية اإلسالمية.

املبحث الثالث: الوظائف االجتماعية للمالية اإلسالمية من خالل أموال الزكاة؛

أوال: الوظائف االجتماعية ألموال الزكاة.

ثانيا: أموال الزكاة والضمان االجتماعي.

املبحث الرابع: الوظائف السيادية للمالية اإلسالمية من خالل أموال الزكاة؛

أوال: الوظائف السيادية ألموال الزكاة.

ثانيا: توظيف استثمار أموال الزكاة، وضوابطها.

خـــاتمــة، تضم خالصة البحث، وأهم نتائجه.
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املبحث األول: املالية اإلسالمية وخصائصها األساسية؛

املال،  مصطلحي؛  توضيح  من  بد  ال  ووظائفها  اإلسالمية  املالية  خصائص  عن  الحديث  قبل   

والتمويل اإلسالمي.

أوال: مفهوم املالية اإلسالمية.

1- مفهوم املال:

- املـال لغـة:

 املال أصله مول ألن ألفها تشبه ألف غزا يغزو وهو ما ملكته من جميع األشياء. وذكر بعضهم أنه 

يؤنث، وأنشد حسان:

املال تزري بأقوام ذوي حسب * وقد تسود غير السيد املال(1.

وجمعه أموال، قال تعالى: »وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل«2.

 وفي الحديث الشريف أنه صلى هللا عليه وسلم يسخط لنا: إضاعة املال.

يقتني من  ما  أطلق على كل  ثم  الذهب والفضة.  يملك من  ما  في األصل:  املال  األثير  ابن  )وقال   

باب  من  وهذا  العرب.  أموال  أكثر  كانت  ألنها  اإلبل  املال على  يطلق  ما  وأكثر  األعيان  وأكثر  األعيان 

إطالق ال�شيء على أهمه وأغلبه(3.

 قال ابن أبي بكر الرازي: )املال معروف ورجل نال أي كثير املال وتمول الرجل صار ذا مال وموله 

غيره تمويال(4.

واملال أيضا اسم للمقتنيات صغيرها وكبيرها، قليلها وكثيرها وتقسمه العرب إلى أربعة أقسام:

1- ابن منظور، لسان العرب. )دار صادر بيروت، الطبعة السابعة 1997-1417(. ج: 11/ ص:635، )مادة: م ول(.
2- البقرة: 188.

والتوزيع  للنشر  الفضيلة  )دار  الفقهية.  املصطلحات واأللفاظ  املنعم. معجم  الرحمان عبد  3- د.محمود عبد 
والتصدير(. ج:3/ ص:194. 

4- الرازي، أبو بكر. مختار الصحاح. )دار الكتاب العربي، الطبعة األولى 1967م(.

 الصفحة: 639.
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1- املال الصامت: من الذهب والفضة وكل ما يصوغ منهما.

2- العرض ويشتمل كل األمتعة والجواهر والحديد وغيرها.

3- العقار من الدور واملصانع وجميع أنواع املزارع وما يلحق بها.

4- الحيوان، ويسمى املال الناطق، مع اختالف في بعض جزيئاته.

إذ  العرب: رجل مليء  الفراء عن  ابن يحيى: وحكى  ماله قال  أكثر  ما  أي  أموله  )ما  أيضا:   ويقال 

كان كثير املال وأصلها مول بوزن فرق وحذر ثم انقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت 

»ماال« وملته: أعطيته املال ومال أهل البادية: النعم(1. والتمويل معناه دفع املال للشخص او إعطاؤه 

كل ما يحتاجه.

- املـال اصطالحـا:

الفقهاء في تعريف  اللغوي ورغم اختالف عبارات   إن املعنى االصطالحي للمال قريب من معناه 

املال فإنه املراد إلى فريقين: الحنفية والجمهور.

الحاجة.  لوقت  ادخاره  ويمكن  الطبع  إليه  يميل  ما  بعضهم:  عرفه  فقد  للحنفية  بالنسبة  أما   

ويالحظ ان هذا التعريف فيه البذل واملنع. وقال الشيخ أبو زهرة: )قال صاحب البحر هو اسم لغير 

اآلدمي خلق لصالح اآلدمي وأمكن إحرازه والتعرف فيه على وجه االختيار(2. 

 وقال الدكتور وهبة الزحيلي: )املال هو كل ما يمكن حيازته وإحرازه وينتفع به عادة، يالحظ أن 

تعاريف الحنفية لم تدخل املنافع والحقوق في مفهوم املال وإن كانت لها قيمة، وأنها اعتبرت املنافع 

داخلة ضمن امللكية ال املالية وذلك انطالقا من مفهوم امللك عندهم(3. لذلك اختلف معهم الجمهور 

في تحديد هذا املصطلح الدقيق4.

1- ابن منظور، لسان العرب. )مرجع سابق(. ج: 11/ ص:635، )مادة: م ول(.
2- الشيخ أبو زهرة، امِللكية ونظرية العقد. )دار الفكر العربي(. الصفحة: 44.

3- الزحيلي، وهبة. الفقه اإلسالمي وأدلته. )دار الفكر، طبعة 1417هـ، 1997م(.

 ج: 4 / ص:40.
4- د.محمود عبد الرحمان عبد املنعم. معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية. ج:3/ ص:195.
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أ- من املالكية: عرفه الشاطبي بقوله: )وأعني باملال ما يقع عليه امللك ويستبد به املالك عن غيره 

إذا أخذه من وجهه(1.

ونقل عن ابن العربي قوله: )املال ما تتعلق به الطباع ويعتد لالنتفاع«. وعرفه موالي عبد الواحد 

العلوي »املال كل ما يمكن أن يملك وينتفع به إلى وجه معتاد وشرعي(2.

ب- من الشافعية: قال اإلمام الشافعي:« ال يقع اسم املال إال على ما له قيمة يباع بها ويلزم متلفه 

وإن قلت وما ال يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك(3.

وبنفس التعريف قال اإلمام الزرك�شي بأنه: )ما كان منتفعا به وهو إما أعيان أو منافع(4.

ج- عند الحنابلة: عرفه بعضم بما يلي: )املال ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة. وقد 

جمع الدكتور هايل داود تعاريف الجمهور بعبارة جامعة فقـال: 

)أما الجمهور فقد عرفوا املال بأنه: ما له قيمة مالية بين الناس وأرباح الشارع االنتفاع به حالة 

السعة واالختيار(5.

 فإذا كان بين الجمهور تقارب وتكامل في هذه التعاريف، فإنها تختلف مع تعريف الحنيفة وذلك 

بسبب اختالفهم في مفهوم امللكية أوال، ثم هل تدخل امللكية في مفهوم املال أم ال؟ وكذا حدود املنفعة 

واالنتفاع إذ نجد أن املنافع أموال بالنسبة للجمهور وغير أموال في نظر الحنيفة.

1- اإلمام الشاطبي، املوافقات. تحقيق الشيخ عبد هللا دراز. )دار الحديث، القاهرة، سنة الطبع:

 1427هـ 2006م(. ج: 2 / ص:17.
2- العلوي، موالي عبد الواحد. املواريث واألموال. )منشورات: جامعة محمد الخامس، الرباط،

 الطبعة األولى: 1398هـ ـ1977م(. الصفحة: 105.
3- اإلمام السيوطي، األشباه والنظائر. )الطبعة األولى، 1403هـ-1983م، دار الكتب

 العربية(. الصفحة: 258.
والشؤون  األوقاف  وزارة  )نشر  محمود.  أحمد  فائق  تيسير  تحقيق:  القواعـد  في  املنثور  الزرك�شي،  اإلمام   -4

اإلسالمية، الكـويت(. الصفحة: 343.
5- داود هايل عبد الحفيظ يوسف، تغييـر القيمة الشرائية للنقود، )نشر املعهد العالمي للفكر اإلسالمي، سنة 

النشر: 1999م(. الصفحة: 4.
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هذا وتتميز هذه التعاريف بالتباين فيما بينها بين العموم والخصوص والوضوح والغموض ومن 

جهة أخرى ينحصر كالمهم حول املفهوم اللغوي وتميز االسالم لنوعين من املال:

* ما يباح االنتفاع به فيجوز للمسلم أن يملكه ويملكه.

* ما ال يباح تملكه واالنتفاع به. 

 كما أشار ابن نجيم إلى أمر مهم وهو أن صفة املالية لل�شيء ال تزول بمجرد تخلي البعض عنه إذ 

أصبح غير صالح لالنتفاع به عندهم ولكن مادام إمكان الحيازة واالنتفاع به قائما بالنسبة لبعض 

الناس فإن اسم املال ال تزول.

2- تعريف النظام املالي اإلسالمي: 

 يمكن أن نعرف النظام املالي اإلسالمي بأنه:

- مجموعة من األحكام الشرعية التي وردت في القرآن الكريم، والسنة النبوية، فيما يتعلق باألموال 

وكيفية الحصول عليها وطرق ذلك، وكيفية التصرف فيها. أي: باملالية العامة وكيفية جباية اإليرادات 

العامة من مصادرها املختلفة واملتعددة، وكيف يتم إنفاقها وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.

- »مجموعة املبادئ واألصول االقتصادية التي وردت في القرآن والسنة والتي تعالج اإليرادات العامة 

وإنفاقها، واملوازنة بينها، وتوجيهها لتحقيق أهداف الدولة االقتصادية واالجتماعية والسياسية«.

3- مفهوم التمويل يف اإلسالم:

- لغة: أي أعطيه املال, فالتمويل هو إنفاقه أي أموله تمويال، أي أزوده باملال.

- اصطالحا: تتضمن كلفة ومصدر األموال وكيفية استعمالها وطريقة إنفاقها وتسيير هذا اإلنفاق.

املالي، ومن ذلك  النظام   وقد استحدث املسلمون منذ فجر اإلسالم إجراءات ووسائل لتطبيق 

املالية،  وزارة  يمثل  كان  الذي  املال  بيت  ديوان  هو  الدواوين  هذه  وأهم  املختصة  الدواوين  إنشاء 

املتعلقة  األعمال  من  وغيرها  النفقات  وضبط  املوارد  استيفاء  وفي  العامة  املوازنة  على  يشرف  فهو 

بالسياسة املالية للدولة. 

 وقد نشأ بيت املال منذ أيام النبي فقد وضع على األموال أميًنا. ووضع صاحب جزية وصاحب 

َزنة وضرب املكاييل. وفي عهد سيدنا عمر 
َ

نا( وعّين خ ر وصاحب خراج وعامل زكاة وخارًصا )مخّمِ
ْ

ُعش
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ر�شي هللا عنه ُدّونت الدواوين التساع رقعة اإلسالم وكثرة األمة وتشعب االحتياجات. فوضع ديوان 

األنساب، وديوان الجند، وديوان الجزية، وديوان الخراج، وديوان الصدقات.

 وبعد انتشار اإلسالم في الشام والعراق نشأ ديوان االستيفاء وجباية األموال. وكان ديوان الشام 

بالرومية وديوان العراق بالفارسية. لينقل للعربية في زمن الخليفة األموي عبد امللك ابن مروان.

ثانيا: الخصائص األساسية للمالية اإلسالمية.

التشريع  خصائص  عن  بالحديث  اإلسالمي  املالي  النظام  وخصائص  مزايا  عن  الحديث  يرتبط   

اإلسالمي باعتبار أن النظام املالي جزء منه، حيث أنه لم يشذ عن سائر ما سنه اإلسالم من تشريعات 

بالتشريع  املتعلقة  والخصائص  املزايا  من  الكثير  يبرز  أن  استطاع  اإلسالمي  املالي  النظام  إن  بل 

هذه  عن  ومنبثق  التشريع  هذا  من  جزء  باعتباره  التطبيقي  أو  النظري  الجانب  في  سواء  اإلسالمي 

األرضية والقاعدة، ومن أبرز الخصائص.

النصوص  على  ويعتمد  تعالى،  هللا  عند  من  املنزل  اإلسالمي  الدين  إلى  يحتكم  ألنه  الربانية:   -1

الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية، وإجماع العلماء في أحكامه وأصوله.

2- الشمولية: ويقصد أن أصول وقواعد وأحكام النظام املالي املستمدة من الدين تعالج وتلبي كل 

جوانب الحياة اإلنسانية: الدينية واملادية، واألخروية، واالجتماعية، واالقتصادية والسياسية بشكل 

متوازن ال يطغى جانب على جانب آخر ألن هللا خلق اإلنسان من جسد وروح، وسن له من األحكام 

والتشريعات التي تحفظ له كل ذلك وتحقق لهما التوازن: قال تعالى: )فإذا قضيت الصالة فانتشروا 

في األرض وابتغوا من فضل هللا واذكروا هللا كثيرا لعلكم تفلحون(1.

3- االستقرار: إذ أن أصول هذا العلم ثابت ال تتغير مما جعل األحكام املالية العامة اإلسالمية 

اإلسالمي  االقتصاد  في  والدولة  فاألفراد  األخرى،  األنظمة  كل  تفتقدها  التي  االستقرار  بميزة  تتمتع 

يعرف كل منهم واجبه وحقوقه 

أن  تراعي  التي  السليمة  اإلنسانية  الفطرة  دين  اإلسالم  أن  حيث  واملادة:  الروح  بين  الجمع   -5

 
ً
 تاما

ً
اإلنسان مخلوق من روح ومادة واحتياجاته منها الروحية ومنها املادية. ولهذا مزج اإلسالم مزجا

1-  الجمعة: 10.
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بين مصالح اإلنسان البدنية والروحية ألن اإلنسان كل ال يتجزأ وال يمكن أن تتحقق سعادته كاملة 

 فيسعد في الدنيا واآلخرة.
ً
 وروحيا

ً
إال إذا ارتقى ماديا

 كما أن هذه الصفة ميزت اإلسالم عن الديانات املحرفة التي انحرفت عن جادة الصواب فلم 

ردة  وجاءت  القاتلة،  املادية  نحو  حرفت  فاليهودية  والروحية،  املادية  اإلنسان  متطلبات  بين  توفق 

الفعل في املسيحية معاكسة فاتجهت إلى املتطلبات الروحية وأهملت املتطلبات املادية، ولكن اإلسالم 

باعتباره خاتم األديان والرساالت جعل من تعاليمه األساسية التوافق بين احتياجات اإلنسان املادية 

والروحية وجاء ليالئم فطرة اإلنسان السليمة. 

صحيح،  غير  اتجاه  على  الوضعية  النظم  تقوم  والخاصة:  العامة  املصلحتين  بين  التوافق   -6

الرأسمالية تعطي للفرد كل �شي وتقوم على أساس الحرية الكاملة لألفراد في مجال امللكية واإلنتاج 

في   
ً
تماما والعكس  العامة،  املصلحة  على  مقدمة  الفرد  مصلحة  أن  تعتبر  أنها  كما  واالستهالك، 

في  خاطئ  االتجاهين  وكال  العامة  باملصلحة  إال  تعترف  وال  األفراد  حقوق  تصادر  حيث  االشتراكية 

الخاصة  املصلحة  بين  يوفق  الذي  اإلسالمي  املنهج  هو  الصحيح  واملنهج  الناحية.  هذه  مع  التعامل 

واملصلحة العامة، فالفرد في اإلسالم له الحق في الحرص على مصلحته وتحقيقها ورعايتها ولكن األمر 

ليس على إطالقه بل له ضوابطه وحدوده فاإلسالم يعطي للفرد حق الحفاظ على مصلحته ورعايتها 

في حدود أحكام الشرعية وبحيث ال يضر بغيره أو بالصالح العام.

 واإلسالم له منهجه الخاص في الحفاظ على املصالح، والتوفيق بين املصلحتين ويقوم هذا املنهج 

علي ثالثة أركان أساسية:

األول: أن مناط اإلسالم هو املصلحة.

الثاني: التوفيق بين املصلحة الخاصة واملصلحة العامة في حالة التعارض.

الثالث: تقديم املصلحة العامة علي املصلحة الخاصة في حالة عدم إمكانية التوفيق. 

 من جميع العيوب املقصودة في األنظمة االقتصادية األخرى، 
ً
 وهكذا يكون النظام اإلسالمي بريئا

فال فردية مطلقة تجعل مصلحة الفرد مقدمة على كل املصالح دون أي التزام نحو املجتمع، وليست 

 في تكوين املجتمع وخط سيره وتعامله كأنه 
ً
جماعية مطلقة تتجاهل ذاتية الفرد وال تقيم لكيانه وزنا

جزء من آلة كبيرة ال حرية له وال إرادة، ولكن طريق اإلسالم في ذلك وسط عدل موزون يعترف بذاتية 
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 للمجتمع أن يكون في خدمته، كما 
ً
الفرد ودوره املهم في تكوين املجتمع، ومن ثم يرتب على الفرد واجبا

 أن يرعي الفرد. وكل هذه األوضاع تكون 
ً
يقرر مسئولية املجتمع عن الفرد، فيترتب على املجتمع واجبا

 للمصلحة العامة.
ً
وفقا

7- التوازن )القوامة(: كما رأينا في البنود السابقة فإن منهج اإلسالم يقوم على أساس من التوازن 

 لهذا املنهج يتحقق االنسجام بين مصالح الفرد والجماعة، وبين متعة الدنيا 
ً
في جميع األمور فوفقا

وثواب اآلخرة، وبين املتطلبات املادية والروحية، فال يطغى جانب من هذه الجوانب على اآلخر ألنه 

.
ً
يؤدي إلى االختالل إفراطا وتفريطا

 يضع 
ً
 في كثير من املجاالت في الحياة العملية ففي مجال اإلنفاق مثال

ً
 ونلحظ هذا املنهج واضحا

اإلسالم القاعدة املتوازنة. يقول تعالى: )والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما(1.

8- املرونة: لقد اقتضت مشيئة هللا تعالى وهو العليم بالخير لعبادة أن يكون التشريع اإلسالمي 

خاتم الرساالت ولذا فقد أحكم هللا تعالى هذه الشريعة ألنه لن تأتي رسالة بعدها لتنسخها، وحتى 

تظل هذه الشريعة صالحة على مدار الزمان، ولعل من تمام األحكام في هذه الشريعة أن جعل هللا 

تعالى التعاليم اإلسالمية املنظمة لهذه الحياة ذات طبيعة كلية وتوجيهات عامة غير مفصلة بل مجملة 

ـ  ـإال في حاالت معدودة  في كليات، وهذا التعميم في نصوص الشريعة وعدم التفصيل في الجزئيات 

يعطي لألجيال املقبلة القدرة على تطويع هذه النصوص واألحكام الكلية ووضع التفاصيل الجزئية بما 

يتالءم مع ظروف وأحوال كل عصر، ألن كل عصر يقتبس ما يناسبه من أحكام بما يتالءم مع ظروفه 

 لهذه القواعد والتوجيهات العامة.
ً
وفقا

 عن الخيال واملثالية، 
ً
9- الواقعية: التشريع اإلسالمي يتعامل مع األمور كلها بواقعية تامة، وبعيدا

أحكام  وتطبيق  فتنفيذ  املنهج  هذا  واقعية  مدى  على  تدل  متعددة  اإلسالمي  تشريعنا  في  واألمثلة 

الشريعة اإلسالمية فلم يترك أمرها إلرادة اإلنسان إن أراد االلتزام بها أم ال. فليس كل األفراد على 

مستوى واحد في التزامهم وقوة الوازع الديني بل متفاوتون في ذلك، فإذا ترك هذا األمر إلرادة األفراد 

حدثت الفو�شى وضيعت أحكام الدين. إضافة إلى خصائص تقنية، وهي:

* الترويج لفكرة املشاركة في الربح والخسارة.

1-  الفرقان: 67.
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* تجنب الفوائد )الربا( في التحويالت املالية، يجب أن يكون التمويل مرتبط بأصول ثابتة )مادية(، 

وكذا تجنب الصفقات واملعامالت غير األخالقية )كمصانع الخمور وغيرها(، وكل معاملة غير شرعية.

وسهولتها  املالية  الخدمات  تقريب  على  والتركيز  الحقيقي  االقتصاد  مع  املالي  القطاع  ربط   *

ألصحاب الدخول املحدودة لتحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية لهذه الطبقات.

ثالثا: الوظائف العامة للمالية اإلسالمية.

التي تعطى  بين املوضوعات،  يلزم أن يكون من  املالي اإلسالمي فإنه  النظام   عندما نتحدث عن 

لها أهمية، تحليل عناصر النظام املالي اإلسالمي، وهي اإليرادات والنفقات، وتحديد الوظائف التي 

يؤديها النظام املالي اإلسالمي، ومنها:

 للمجتمع، ومن ذلك ما 
ً
1- وظيفة املصالح العامة؛ ويدخل في هذه الوظيفة كل ما يكون ضروريا

 ما يلزم للتنمية، إذا كان املجتمع اإلسالمي في حالة تخلف.
ً
يلزم للدفاع واألمن، ويدخل أيضا

2- وظيفة الضمان االجتماعي، ويظهر في هذه الوظيفة العناصر التالية:

* ضمان حد أدنى من الدخل للذين عجزوا بوسائلهم الخاصة من حيث العمل وامللكية عن توفير 

هذا الحد. 

* يتضمن أداء هذه الوظيفة إحداث نوع من التوازن االجتماعي واالقتصادي في املجتمع اإلسالمي.

الدولة  ظل  في  يعيشون  الذين  املسلمين،  غير  فتشمل  الوظيفة  هذه  في  التأمين  مظلة  تمد   *

اإلسالمية. 

3- وظيفة تخصيص املوارد االقتصادية؛ وهي وظيفة تبحث في توزيع املوارد االقتصادية املتاحة 

في املجتمع على األنشطة االقتصادية، التي تلزم له، كما يدخل فيها أيضا توزيع املوارد بين القطاعين 

العام والخاص. 

4- وظيفة مواجهة الحاالت الطارئة وغير العادية مثل املجاعات والحروب وغير ذلك مما ذكره 

 في بيت املال، فإذا لم يكن 
ً
الفقهاء. وتمول هذه الوظيفة في النظام املالي اإلسالمي، بما يكون موجودا

به فللحاكم أن يوظف على األغنياء بقدر ما يزيل الحاجة التي وظف لها1. 

1-  التوظيف هنا تقابله الضرائب في املالية العامة.

11

موقع منار اإلسالم - دراسات وأبحاث محكمة

الدكتور أحمد اإلدريسي



استخدمت  التي  املوارد  ومن  اإلسالمية.  األمة  أجيال  بين  واالستقرار  التوازن  تحقيق  وظيفة   -5

ألداء هذه الوظيفة أرض السواد، وهو ما فعله عمر بن الخطاب ر�شي هللا تعالى عنه، وكان من أقواله 

في ذلك: إذا وزعت هذه األرض فماذا يبقى ملن يجيء بعدكم.

6- حماية حقوق املساهمين في كل املؤسسات املالية، من خالل استخدام األصول الثابتة عكس 

الديون، قوة تحمل االهتزازت.

تشريعا  األخالقي،  بالجانب  واالهتمام  االجتماعي  والنظام  للبيئة  املالي  النظام  هذا  استجابة   -7

ومراقبة.

 ويتبين من خالل مقارنة وظيفة املالية اإلسالمية واملالية التقليدية أن األداء االجتماعي للوظيفة 

اإلسالمية أكفأ، وذلك من حيث العناصر التي تشملها، إذ أنها تتضمن عناصر ليس لها نظير في املالية 

العامة، في االقتصاد الوضعي. 

أموال  من خالل  اإلسالمية  للمالية  واالقتصادية  املالية  الوظائف  الثاني:  املبحث 
الزكاة؛

على  البداية  في  وظائفها  اقتصرت  فقد  تؤديها،  التي  الوظائف  حيث  من  العامة  املالية  تطورت   

الدولة  فكرة  مع   
ً
متالئما ذلك  وكان  والقضاء،  واألمن  الدفاع  وهي  الثالث،  الدولة  وظائف  تمويل 

الحارسة، التي ال تتدخل في االقتصاد. أما في القرن العشرين وخاصة منذ األزمة االقتصادية الكبرى 

 يتالءم مع فكرة الدولة املتدخلة في االقتصاد. 
ً
 واسعا

ً
في الثالثينيات فقد تطورت وظائف املالية تطورا

أوال: الوظائف املالية واالقتصادية للمالية اإلسالمية.

 يمكن للمالية اإلسالمية أن تسهم بشكل إيجابي في التنمية االقتصادية من خالل التأثير املباشر 

واالقتصادية  املالية  الوظائف  أهم  ومن  السلع(.  )إنتاج  الحقيقي  واالقتصاد  الثابتة  األصول  على 

للمالية اإلسالمية:

* زيادة معدل النمو االقتصادي وتخفيض نسبة الفقر إضافة إلى تبني هدف الرفاهية املشتركة. 

* تساعد املالية اإلسالمية على ترقية القطاع املالي، وتطوير وتوسعة هذا القطاع من خالل زيادة 

خيارات التمويل كما تسهم في تسهيل الخدمات املالية وجعلها في املتناول. 
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 للمجتمع اإلسالمي، ومن 
ً
* وظيفة املصالح العامة: ويدخل في هذه الوظيفة كل ما يكون ضروريا

 ما يلزم للتنمية، إذا كان املجتمع اإلسالمي في حالة تخلف.
ً
ذلك ما يلزم للدفاع واألمن، ويدخل أيضا

* إن استخدام صيغ املشاركة في املالية اإلسالمية منح فرصة كبيرة ألصحاب الدخول املحدودة 

واملتوسطة لولوج القطاع املالي واالستفادة من خدماته. 

* أما في القطاع الزراعي يمكن للمالية اإلسالمية أيضا أن تساعد في تطوير هذا القطاع؛ من خالل 

القروض امليسرة، وهو ما يسهم في تحسين وتطوير األمن الغذائي للدول.

لزيادة  املالي  والدعم  االحتياط  تشجيع  في  يسهم  املشتركة،  والخسارة  الربح  سياسة  تبني  إن   *

املالية  للسوق، فتركيز  اقتصادي  انتعاش  العاملة وتحقيق  اليد  املزيد من  املشاريع وتوفير  إنتاجية 

نسبة  من  يقلل  املالية  واملعامالت  للتحويالت  كأساس  الثابتة”  “األصول  استخدام  على  اإلسالمية 

الخطورة بشكل كبير ويجعل التعامالت املالية ذات معنى وهدف ملموس وحقيقي. وهذا يحد كثيرا 

من النتائج السلبية للمضاربات املالية.

حيث  املفاجئة،  األزمات  ضد  املالية  املنظومة  واستقرار  تقوية  على  اإلسالمية  املالية  تساعد   *

ظلت مؤسسات املالية اإلسالمية بمنأى عن األزمات والعواصف االقتصادية، تدعمها في ذلك تجنب 

املضاربات املالية القائمة على الغرر، وسياسة الربح والخسارة املشتركة. 

عن  املسلمين  عزوف  أحدثها  التي  الفجوة  حجم  من  تقلص  أن  اإلسالمية  للمالية  يمكن  كما   *

التعامل مع البنوك الربوية طاملا أن غير املسلمين أيضا يمكنهم االستفادة من هذه املنظومة املالية.

 لهذه االعتبارات وغيرها يمكن أن تشكل املالية اإلسالمية خيارا استراتيجيا للذين ال يرغبون في 

1.6 مليار  استخدام املعامالت الربوية نتيجة الوازع الديني. فحسب تقديرات البنك فإنه من أصل 

مسلم حول العالم يوجد %14 فقط منهم تستخدم البنوك. 

ثانيا: الوظائف املالية واالقتصادية ألموال الزكاة. 

 الزكاة من املوارد العامة في املالية العامة اإلسالمية عامل حفز، وإنماء لرأس املال النقدي، وقد 

نجحت الزكاة في العصور اإلسالمية السابقة كمؤسسة، في تحقيق أهدافها في اإلسهام بشكل كبير في 

تحقيق التنمية االقتصادية. 
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بمضاعفتها  والدخل  لإلنتاج  وإنماء  حفز  وعامل  املال،  لرأس  وإنماء  نماء  عامل  الزكاة  وتعتبر   

وتحسين مستوياتها، وبالتالي فهي عامل حفز للتنمية االقتصادية والنمو االقتصادي. ومن وظائفها 

األساسية، وهي:

1- وظيفة الزيادة والنمو؛ 

املال وبركته وزيادته، كما وعد  لطهارة  استنادا  الدخل واإلنتاج واالستثمار،  في  املال  زكاة  تؤثر   

املولى عز وجل في قوله: )يمحق هللا الربا ويربي الصدقات(1. 

قال  تعطيله،  من  وتحذر  واستثماره،  املال  تنمية  على  الزكاة  تحفز  وترويجه؛  املال  استثمار   -2

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )اتجروا في مال اليتيم حتى ال تأكله الزكاة(2.

وتوفير  االستثمار،  قنوات  في  أموال  رؤوس  بانخراط  اإلنمائي؛  االستثمار  في  الزكاة  أثر  يتضح   

الطاقات  وتحريك  املوارد  وتوظيف  االقتصادي،  والنمو  اإلنتاج  معدالت  من  والرفع  السيولة، 

اإلنتاجية.

3- محاربة االكتناز:

 ينبني دو الزكاة في التوظيف االقتصادي، أساسا على تنفيذ حكم هللا تعالى في تحريم االكتناز، 

لتؤدي وظائفها في اإلنفاق وبالتالي توظيف املال واستثماره في النفع العام.

4- الحفاظ على موارد إنتاجية معطلة؛ وذلك بضمان الغارمين، حيث سنحافظ على رأس مال 

كان له دور فعال في التنمية، وحفظه من اإلفالس، وتثبيته كوحدة إنتاجية ذات جدوى.

5- وظيفة تخصيص املوارد االقتصادية؛ وهي وظيفة تبحث في توزيع املوارد االقتصادية املتاحة 

في املجتمع على األنشطة االقتصادية، التي تلزم له، كما يدخل فيها أيضا توزيع املوارد بين القطاعين 

العام والخاص. وهذه الوظيفة، عمل اإلسالم على تأديتها بواسطة األموال التي تمتلكها الدولة، ومنها:

- أرا�شي الحمى. 

- األرض املفتوحة املناجم واملعادن.

1-  البقرة: 286.
2- اإلمام مالك، املوطأ، كتاب الزكاة، باب: زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها، حديث رقم: 587.
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إليها حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم:  - املرافق األساسية الضرورية للمجتمع، والتي يشير 

)املسلمون شركاء في ثالثة؛ املاء والكأل والنار(1.

استخدمت  التي  املوارد  ومن  اإلسالمية.  األمة  أجيال  بين  واالستقرار  التوازن  تحقيق  وظيفة   -6

ألداء هذه الوظيفة أرض السواد، وهو ما فعله عمر بن الخطاب ر�شي هللا تعالى عنه، وكان من أقواله 

في ذلك: إذا وزعت هذه األرض فماذا يبقى ملن يجيء بعدكم.

7- وظيفة مواجهة الحاالت الطارئة وغير العادية مثل املجاعات والحروب وغير ذلك مما ذكره 

 في بيت املال، من أموال 
ً
الفقهاء. وتمول هذه الوظيفة في النظام املالي اإلسالمي، بما يكون موجودا

الزكاة وغيرها، فإذا لم يكن به فللحاكم أن يوظف على األغنياء بقدر ما يزيل الحاجة التي وظف لها. 

8- وظائف خاصة ملستحقي الزكاة؛ حيث ينفق مال الزكاة في جهات ثمان، حسب ما ورد في قوله 

تعالى: »إنما الصدقات للفقراء واملساكين والعاملين عليها واملؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي 

سبيل هللا وابن السبيل فريضة من هللا وهللا عليم حكيم«2، 

تفصيل  على  الوقوف  ويمكن  للزكاة،  املستحقة  األصناف  لغير  الطوارئ  حاالت  معالجة   -9

ذلك بدراسة حالة املجتمع اإلسالمي في عهد عمر بن عبد العزيز، عندما جمعت الزكاة ولم يوجد 

مستحقين لها فوجهها عمر إلى إنفاقات أخرى.

للوظيفة  األداء االجتماعي  أن  العامة،  املالية  في  تناظرها  بالتي  الوظائف  يتبين من مقارنة هده   

اإلسالمية أكثر كفاءة، وذلك من حيث العناصر التي تشملها، إذ أنها تتضمن عناصر ليس لها نظير 

في املالية العامة، في االقتصاد الوضعي. حيث يتضمن أداء هذه الوظائف إحداث نوع من التوازن 

االجتماعي واالقتصادي في املجتمع اإلسالمي.

في  يتحدد  مرتكزها  إن  حيث  من   
ً
أيضا االجتماعي  الضمان  في  اإلسالمية  الوظيفة  كفاءة  وتظهر 

عالج الحاجة، بينما نظيرها في املالية العامة، يدور حول فكرة إعادة توزيع الدخل والثروة، وهي فكرة 

مرتبطة بالصراع كما أنها تتضمن االعتداء على امللكية الخاصة.

1-  رواه اإلمام أبو داود. كتاب: اإلجارة، باب: في منع املاء. حديث رقم: 3477.

 وفي رواية: »الناس شركاء في ثالثة...«
2-  التوبة: 60.
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ثالثا: البنك الدولي واملالية اإلسالمية:

 يسعى البنك الدولي من خالل تبني املالية اإلسالمية إلى تحقيق نجاحات في البرامج التنموية التي 

تستهدف الدول األعضاء، حيث يتوقع البنك أن تسهم املالية اإلسالمية في التخفيف من نسبة الفقر 

وقادر  مستقر  مالي  نظام  خلق  إلى  إضافة  املالي  القطاع  وتطوير  املالية  الخدمات  استخدام  وزيادة 

على مواجهة األزمات للدول املستهدفة بسياسات البنك. من خالل توسيع العمل باملالية اإلسالمية 

وإدخالها ضمن السياسات املعتمدة من طرف البنك الدولي لتحقيق أهدافه التنموية في الدول التي 

تستهدفها مشاريعه.

 وقد شملت عمليات البنك الدولي باستخدام املالية اإلسالمية مشاريع في كل من مصر وتركيا من 

خالل مساعدة حكومات هذه الدول في تصميم سياسات تمويل موافقة ملبادئ الشريعة اإلسالمية 

يوليو  في  الفقر.  مكافحة  في  كبير  بشكل  تسهم  التي  واملتوسطة  الصغيرة  للمشاريع  التمويل  لتوفير 

2015 وقع البنك الدولي مذكرة تفاهم مع إحدى أكبر مؤسسات املالية اإلسالمية في العالم؛

 )General Council for Islamic Banks and Financial Institutions وقد أسهمت هذه االتفاقية 

في التعريف أكثر باملالية اإلسالمية وأساليب عملها على مستوى العالم.

 رغم التطور السريع الذي عرفته املالية اإلسالمية خالل السنوات املاضية، إال أن تطوير وتحسين 

أساليب عمل هذه املنظومة ال يزال يشكل تحديا كبيرا للعاملين في هذا املجال، ويحتاج إلى املزيد من 

الدراسة والبحث والعمل الجاد من أجل تطوير أساليب املالية اإلسالمية لتحقيق املزيد من األهداف 

واإليجابيات.

املبحث الثالث: الوظائف االجتماعية للمالية اإلسالمية من خالل أموال الزكاة؛

جوعة  لسد  فهي  فيه  يعيش  الذي  املجتمع  في  الشتراكه  الغني  يدفعه  واجبا  رسما  الزكاة  تعتبر   

الفقير، وقضاء حاجة املسكين، كما تدخل السرور على قلوب األرامل والبائسين، وتحمي املجتمع من 

القالقل والثورات وتقي من انحراف السلوك، ووسائل الكسب املشروع، وتشيع السعادة والطمأنينة 

 في النهوض باملجتمع.
ً
 فعاال

ً
في النفوس، وتؤلف بين القلوب، وتوحد بين الجهود، وتسهم إسهاما
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أوال: الوظائف االجتماعية ألموال الزكاة.

أن  وقيل  واإلصالح،  والطهارة  والنماء  البركة  تعنى  نجدها  للزكاة،  الشرعي  املفهوم  إلى  بالنظر   

أصل معناها يرجع إلى الزيادة والنماء. فالزكاة بهذا املفهوم سيكون لها دور هام في تحقيق الضمان 

االجتماعي وهي كما وصفها الكثير من العلماء مؤسسة الضمان االجتماعي، حيث أنها؛ »إلزامية ولها 

ـبق مبدأ الزكاة في العصور اإلسالمية السالفة نجح في محاربة 
ُ
مصارفها وقيمتها املحددة. فعندما ط

الفقراء على األغنياء، وعود املؤمنين على  القلوب حقد  التكافل االجتماعي، ونزع من  الفقر، وأقام 

البذل والسخاء، وهيأ سبل العمل ملن ال يجد ماال«1. 

 إن الغرض األسمى من اإلنفاق على الفقير واملسكين من مال الزكاة هو استمرار مبدأ التكافل 

االجتماعي في جسم األمة، وأن يحفظ على الغارمين مقومات حياتهم، وعيشهم الكريم، فقد كتب 

عمر بن عبد العزيز إلى ُوالته؛ »أن اقضوا على الغارمين«، فكتب إليه أحد الوالة: »إنا نجد الرجل 

_أي الغارم_ له املسكن والخادم والفرس واألثاث«، فكتب عمر: »أنه البد للمرء املسلم من مسكن 

يسكنه، وخادم يكفيه مهنته، وفرس يجاهد عليه عدوه، ومن أن يكون له األثاث في بيته، نعم فاقضوا 

عليه فإنه غارم«2. ويسعى اإلنفاق على العاملين عليها إلى حفظ األمانة، الترفع عما باليد، وقد فطنت 

إلى هذا األمر التشريعات املالية الحديثة بإغناء خزينة املال والجباة. 

 وأسمى هذه الوظائف؛ مصرف العتق من العبودية واألْسـر، الذي يسعى لحفظ آدميتهم، وإلى 

في سبيل  أما مصرف  له حقوق وعليه واجبات.  كإنسان  املجتمع،  في  كامال  تأهيلهم ملمارسة دورهم 

فهو أوسع مصارف الزكاة، حيث يتسع لجميع أهداف اإلنفاق االجتماعي؛ لتكريس املصلحة العامة 

للمجتمع.

 وتظهر كفاءة الوظيفة اإلسالمية في الضمان االجتماعي من خالل الزكاة من حيث إن مرتكزها 

يتحدد في حفظ كرامة اإلنسان، وعالج الحاجة، والتحفيز على العمل، بينما نظيرها في املالية العامة، 

يقتصر على فكرة إعادة توزيع الدخل والثروة، وهي فكرة مرتبطة بالصراع كما أنها تتضمن االعتداء 

على امللكية الخاصة.

1-  اإلمام محمد أبو زهرة. التكافل االجتماعي في اإلسالم. )سنة النشر: 1411هـ–1991م(. الصفحة: 67.
2- أبو عبيد، القاسم بن سالم، »كتاب األموال«، )املكتبة التجارية الكبرى، طبعة: 1353هـ(. 

 الصفحة: 577. 
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ثانيا: أموال الزكاة والضمان االجتماعي.

 يظهر في هذه الوظائف تركيز الزكاة على مبدأ الضمان االجتماعي:

وامللكية عن  العمل  الخاصة من حيث  بوسائلهم  للذين عجزوا  الدخل  أدنى من  1- ضمان حد 

توفير هذا الحد. ومنهم:

أ - أصحاب الحاجة من الفقراء واملساكين. وبالنسبة لهذه املجموعة يعمل اإلسالم على توفير حد 

أدنى من الدخول لهذا النوع من أصحاب الحاجة.

ب- الغارمون ومنهم الذين استدانوا إلصالح ذات البين، فيعطون في إطار النظام املالي اإلسالمي 

الغارمين  سهم  ويتناول  اإلسالمي.  للمجتمع  الوئام  يحفظ  الذي  األعمال،  من  النوع  لهذا   
ً
تشجيعا

تحقيق الغرض االجتماعي من اإلنفاق؛ فتعويضهم عما أنفقوه يحفز شعور املحبة واألخوة، وحب 

الخير، والتعاون بين األفراد ملا فيه مصلحة املجتمع.

سهم  أن  يرى  من  املحدثين  الفقهاء  ومن  قائما(،  كان  )عندما  الرق  بسبب  الحاجة  أصحاب  ج- 

)في الرقاب( ُيـصرف ألسرى املسلمين، كما يمكن صرفه لألقليات اإلسالمية، التي تقع تحت حصار 

األغلبيات غير املسلمة، التي تعيش معها.

د- مجموعة من العناصر األخرى تظهر في هذه الحقيقة، ومنها اإلعانة على التعليم، واإلعانة على 

الزواج، وغير ذلك من األعمال ذات الطابع االجتماعي. ومثال ذلك أن الزكاة ُجمعت في عهد سيدنا 

عمر بن عبد العزيز، ولم يوجد مستحقين لها فوجهها إلى إنفاقات جديدة. وهذا يدخل في مصرف »في 

سبيل هللا«، الذي يعتبر أوسع مصارف الزكاة حيث يشمل كل جل جوانب الحياة، ويسهم في تحقيق 

التنمية االجتماعية واالقتصادية.

كما  الغنى«،  »حد  أو  الكفاية  »حد  إلى  الفقر  حالة  من  املحتاج  ينقل  كي  باألموال  املساعدة   -2

قال اإلمام علي بن أبي طالب: )إن هللا فرض على األغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم(. لذلك 

ينبغي توظيف موارد الزكاة؛ »في تحقيق الضمان االجتماعي لنصرة الفقير وإغاثته، بتوفير متطلباته 

املعيشية من؛ مأكل وملبس ومسكن وأمان وزواج، وغيرها من خدمات الرعاية االجتماعية«1.

1-  شحاتة، شوقي إسماعيل. »التطبيق املعاصر للزكاة«، )املطبعة النبوية، القاهرة، طبعة: 1977م(. الصفحة: 
.55

18

www.islamanar.com - موقع منار اإلسالم 

الوظائف األساسية للمالية اإلسالمية؛ أموال الزكاة نــموذجـا



3- ليست الزكاة مجرد إعطاء بعض من املال إلطعام الفقراء، إنما هي وسيلة حقيقية للقضاء على 

الفقر وذلك عن طريق توفير فرص عمل مثل أن يعطى الشاب الفقير رأس مال كي يبدأ تجارة وأن 

يشتري آلة لحرفة يعلمها.

4- تسمو مصارف الزكاة من مجرد التوازن االجتماعي وإرشاد اإلنفاق، إلى حفظ كرامة اإلنسان.

5- تحفيز املجتمع على املشاركة في التضامن، وتربيته على الكفاف والعفاف، كما قال تعالى: )ال 

إلى الحد أنه  يسألون الناس إلحافا(1 فقد وصل إلزام اإلسالم على املسلم أن يعطي ألخيه املحتاج 

إذا لم تكف الزكاة والصدقات، فعلى املجتمع ككل أن يشارك بعضه بعضا في الكفاف. كما قال هللا 

تعالى: )كي ال تكون دولة بين األغنياء منكم(. وكما قال الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم: )ليس بمؤمن 

من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم(، وقال عليه السالم: )أيما أهل عرصة أصبح فيهم 

امرؤ جائعا، فقد برئت منهم ذمة هللا ورسوله(.

والتعليم،  والود،  والصداقة،  النصيحة،  مثل  كثيرة  أخرى  صور  في  فيأتي  املعنوي  التكافل  أما   

واملواساة في األحزان، وغيرها من أشكال العطاء.

املبحث الرابع: الوظائف السيادية للمالية اإلسالمية من خالل أموال الزكاة؛

أوال: الوظائف السيادية ألموال الزكاة.

 إن جباية الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية من أعمال السيادة التي تمارسها الدولة، لضبط 

سياستها املالية وبسط نفوها. وقد قرر الخليفة عثمان بن عفان ر�شي هللا عنه جباية زكاة األموال 

السرية  ضمان  ومنها  واجتماعية،  سياسية  العتبارات  أنفسهم؛  املكلفين  األفراد  طريق  عن  الباطنة 

لبدأ  تطبيقا  عماله،  طريق  عن  يجمعها  فكان  الظاهرة  األموال  زكاة  أما  وحوائجهم.  الناس  ألموال 

سيادة الدولة.

 وتعتبر نفقات »العاملين عليها«، نفقات سيادية ترتبط بالوظائف األساسية للدولة في الشؤون 

املالية، والسياسية واإلدارية، إذ تتناول؛ التقدير والجباية والتحصيل واملستحقين لها. يقول اإلمام 

النووي: )ينبغي لإلمام والساعي وكل من يفوض إليه أمر تفريق الصدقات أن يعتني بضبط املستحقين، 

1-  البقرة: 273.
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ومعرفة أعدادهم، وأقدار حاجاتهم، بحيث يقع الفراغ من جميع الصدقات بعد معرفتهم أو معها، 

ليتعّجـل حقوقهم، وليأمن هالك املال عنده(1.

وضعيفي  الخصوم،  قلوب  لتأليف  الزكاة؛  أموال  من  كافيا  قدرا  الكريم  القرآن  خصص  كما   

اإليمان؛ لحفزهم على اإلسالم واتقاء شرهم، ودفع األذى عن الدولة واملواطنين، ويتمثل أساسا في 

مصرف »املؤلفة قلوبهم«2.

 ومن مقاصد سهم املؤلفة قلوبهم تمكين اإلسالم في قلوبهم، وقد استمر عطاؤهم بعد الفتح، 

وحتى بعد أن قويت شوكة اإلسالم، وذلك؛ توفيرا لعامل األمن الداخلي، وحماية للثغور من جهة، 

ومن جهة أخرى تأليفا لغير املسلمين أو ضمانا لحيادهم إن لم يتحقق إيمانهم. قال اإلمام القرطبي: 

)املشركون ثالثة أصناف؛ صنف يرجع عن كفره بإقامة البرهان، وصنف بالقهر والسنان، وصنف 

بالعطاء واإلحسان. واإلمام الناظر للمسلمين يستعمل مع كل صنف ما يراه سببا لنجاته، وتخليصه 

من الكفر(3.

 وقال اإلمام املاوري: )واملؤلفة قلوبهم أربعة أصنافهم؛ صنف يتألفهم ملعونة املسلمين، وصنف 

يتألفهم لترغيبهم في اإلسالم، وصنف يتألفهم لترغيب عشائرهم في اإلسالم، وصنف يتألفهم للكف 

عن املسلمين(4. 

 أما مصرف »في سبيل هللا« فله دالالت اجتماعية وسياسية؛ حيث يشمل كل ما ُيتقرب به إلى هللا 

تعالى؛ من واجبات وتطوع، وجهاد وعلم. ويتسع لجميع أغراض اإلنفاق االجتماعي في تحقيق املصلحة 

العامة للمجتمع. 

1-  اإلمام النووي، »روضة الطالبين«، )طبعة املكتب اإلسالمي(، ج: 2 / ص:337.
2-  املؤلفة قلوبهم, هم الذين كان النبي صلى هللا عليه وسلم وخلفاؤه ر�شي هللا عنهم يتألفونهم لكف أذاهم عن 

املسلمين, أو لترغيبهم في اإلسالم.
3-  اإلمام القرطبي، تفسير القرطبي، ج: 8 / ص: 179.

4-  املاوردي، »األحكام السلطانية«، )مطبهة الحلبي، الطبعة الثانية، لعام: 1966م(, 

 الصفحة: 123.
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 وقد فسر اإلمام الطبري رحمه هللا؛ »في سبيل هللا«، بقوله: )وفي النفقة في نصرة هللا وطريقته 

وشريعته التي شرع لعباده.... وقد أعطى النبي صلى هللا عليه وسلم من الصدقة مائة ناقة في نازلة 

سهل بن أبي حثمه؛ إطفاًء للثـائرة(1.

 وفي شرح الدردير: )أن الزكاة يعطى منها املجاهد واملرابط، وما يلزمها من آلة الجهاد، بأن يشتري 

سالح، أو خيال لينازل عليها... ويعطى منها جاسوس يرسل لالطالع على عورات العدو ويعلمنا بها، وولو 

كان كافرا(2,

ثانيا: توظيفة استثمار أموال الزكاة، وضوابطها.

 يجوز تأخير تقسيم الزكاة لالستثمار، إذا دعت الضرورة أو الحاجة، كتأمين موارد مالية ثابتة 

للمستحقين، وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل من املستحقين، فيجوز استثمارها في مشاريع 

إنتاجية، 

يقام للمستحق مشروٌع يدر  إمام الحرمين أن  الزكاة، وأجاز  الفقهاء استثمار أموال   وقد أجاز 

عليه ما يكفيه، فقال: )للمسكين أن يأخذ قدر كفايته بحيث يفي دخله بخرجه، وال يقّدر بمدة سنة؛ 

جر بها، وال يفي دخله بخرجه - مسكين في الحال، وإن كان ما في يده   يتَّ
ً
فإن الذي يملك عشرين دينارا

األغنياء  أموال  في  الصدقات وظائف موظفة  أن  املسلمون على  )أجمع  أيضا:  وقال  لسنة(3.  يكفيه 

ومن في معناهم، والغرض الكلي منها صرف قسط من أموال األغنياء إلى محاويج املسلمين... ومقصود 

الشرع إزالة الحاجات بالزكوات(4. ولكن يجوز بشروط، منها:

1- أن تتخذ كافة اإلجراءات التي تضمن نجاح تلك املشاريع بعد أن تملك للمستحقين ملكا تاما، 

وال يصرف ريعها إال لهم.

2_ أن يتحقق من استثمار أموال الزكاة مصلحة حقيقية، أو راجحة للمستحقين: كتأمين مورد 

دائم يحقق الحياة الكريمة لهم.

1-  ُينظر: القا�شي ابن العربي، أحكام القرآن. )دار الفكر، بيروت-لبنان(. ج:2 / ص:957.
2-  الشيخ الدردير، »الشرح الكبير على مختصر خليل:، )مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة، الصفحة: -233

.234
3-   _ اإلمام الجويني، »نهاية املطلب« )طبعة. دار املنهاج(. ج:11 / ص: 545.

4-   _ اإلمام الجويني، »نهاية املطلب« )مرجع سابق(. ج:11 / ص: 533، وما بعدها.
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املشروع  تمليك  ويتم  املال،  هذا  ملكية  عن  عليه  وجبت  التي  الزكاة  مال  صاحب  يخرج  أن   _3

 في صورة شركة مساهمة تملك أسهمها للفقراء، وال تكون ملكيتها لصاحب 
ً

للفقراء، كأن ُيعمل مثال

املال الذي أخرج الزكاة، بل ال بد أن تخرج أموال الزكاة من ملكيته لتبرأ ذمته ويتحقق إيتاء الزكاة 

وإخراجها، وإال صارت وقًفا ال زكاة، 

 ومن مسوغات جواز استثمار أموال الزكاة من ِقَبل املستحقين بعد قبضها؛ أن الزكاة إذا وصلت 

ا تاًما لهم، وبالتالي يجوز لهم التصرف فيها كتصرف املالك في أمالكهم، 
ً
أيديهم أصبحت مملوكة ملك

فلهم إنشاء املشروعات االستثمارية، وشراء أدوات الحرفة وغير ذلك. 

خـــاتمــة:

 عند تحليل عناصر النظام املالي اإلسالمي، وتحديد الوظائف التي يؤديها النظام املالي اإلسالمي، 

وجدنا أن املالية اإلسالمية تسعى لتحقيق التنمية الشاملة، وضبط اإليرادات والنفقات، وتسهم في 

تحقيق األمن االقتصادي، وأنها تراعي مستويات املعيشة، ومتغيرات العصر.

في األنظمة االقتصادية األخرى،  العيوب املقصودة  النظام اإلسالمي بريء من جميع   ورأينا أن 

فال فردية مطلقة تجعل مصلحة الفرد مقدمة على كل املصالح دون أي التزام نحو املجتمع، وليست 

 في تكوين املجتمع وخط سيره وتعامله كأنه 
ً
جماعية مطلقة تتجاهل ذاتية الفرد وال تقيم لكيانه وزنا

جزء من آلة كبيرة ال حرية له وال إرادة. كما أن املنهج اإلسالمي يحفظ التوازن في كل �شيء هو العدل 

في  اإلفراط  يعني  التوازن  اختالل  ألن  بدونه  الصحيحة  بالصورة  الحياة  أمور  تقوم  ال  أي  والقوامة 

جانب على حساب التفريط في جانب آخر، وهذا يتنافى مع العدل الذي قامت به السموات واألرض.

املوارد  تخصيص  وظيفة  وخاصة؛  وظائفها  اإلسالمية  املالية  تؤدي  أن  على  اإلسالم  عمل  وقد   

االقتصادية بواسطة األموال التي تمتلكها الدولة. وبالنسبة للدول التي تصهر على جمع الزكاة من 

املواطنين تعول كثيرا على إيراداتها في تنفيذ جملة من املشاريع الخدمية والتنموية والخيرية ومحاربة 

والعجزة  األيتام  دور  وإنشاء  األيتام  وكفالة  واملحتاجين  للفقراء  االجتماعي  الضمان  وتقديم  الفقر 

عليهم  ضاقت  ممن  املالية  بالغرامات  املحكومين  املعسرين  أوضاع  ومعالجة  بها  واالعتناء  واملسنين 

األرض بما رحبت ولم يجدوا ملآسيهم حلول إلى جانب تنفيذ العديد من املشاريع الخيرية القائمة على 

التكافل والتراحم بين الناس عبر الجمعيات واملراكز الخيرية.
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 ومن خالل تلك الوظائف وذلك املنهج تم التركيز في البحث على الزكاة، فقد أجمع علماء األمة أن 

الزكاة سبب لتنمية الروح االجتماعية بين أفراد املجتمٍع حيث يشعر دافع الزكاة بعضويته الكاملة 

فتنمو  بها.  والنهوض  مشاكلها،  وحل  مصالحها،  تحقيق  في  ومشاركته  معها،  وتفاعله  الجماعة،  في 

شخصيته، وتزكو نفسه، وينشرح صدره، ويرتفع كيانه املعنوي، ويشعر بسعادة وهو يوا�شي إخوانه، 

 
ً
، وال كما

ً
 ضائعا

ً
ويقوم بواجبه تجاه مجتمعه كما يشعر آخذ الزكاة، بقيمته وقدره، وأنه ليس شيئا

، وإنما هو في مجتمع كريم يعنى به ويرعاه، ويأخذ بيده، ويعينه على نوائب الدهر.
ً
مهمال

 ومن أهم خصائص ووظائف النظام املالي اإلسالمي؛ أنه يوفر عنصر املرونة في تطبيق التشريع 

الحياة  على  تطرأ  التي  التطورات  لتواكب  واألمكنة  الظروف  جميع  وعلى  الزمان،  مر  على  اإلسالمي 

اإلنسانية، وهذا يتطلب استمرار عملية التفكير واالستنباط في الصيغ املوافقة لهذه التطورات وبما 

يتفق مع األسس واملبادئ العامة التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية. 

والحمد هلل رب العاملين.
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