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 .الخــــــــــــاتـــمـــــــــــــــة الـــعـــــامـــــة

يعد االستثمار أىم زلّددات النمو االقتصادي إذ يؤدي دورا شليزا يف حتديد ادلتغريات االقتصادية الكلية 
من الدخل و العمالة، و استنادا ذلذا فإّن النظام االقتصادي اإلسالمي يضع ضوابط وأسس معينة لعملية 

االستثمار ضمن منهجو التنموي االستثماري لتفعيل استثمار ادلوارد ادلتاحة بشكل ال ينفصل عن القيم وادلبادئ 
اليت متّيز هبا ىذا ادلنهج عن غريه من النظم الوضعية، حيث يشمل االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي مجيع 

النشاطات اليت تتضّمن عمليات إنفاق األموال يف منافع مستقبلية مباحة وىذا يعين التخصيص األفضل للموارد 
مستندا على ضوابط و أحكام الشريعة اإلسالمية، ضف إىل ىذا أّن ادلعايري اليت وضعها النظام االقتصادي 

اإلسالمي لالستثمار من شأهنا تفعيل أىدافو ألهّنا معايري تنموية وأخالقية تبين منهجا متكامال لالستثمار يهدف 
إىل التشغيل الكامل لرأس ادلال و بإمكانو أن حيقق األرباح ادلاديّة و ادلعنويّة من خالل الربط بني الّدنيا و اآلخرة، 

وىذا يؤدي إىل حتفيز النشاط االقتصادي و الّروحي عند ادلستثمر،ويتبنّي ىذا من خالل ما وجدناه من آيات 
قرآنية و أحاديث نبويّة و أعمال الّصحابة، وال يعترب اعرتاض اإلسالم على ادلمارسات ادلضرّة بالنفس و اآلخرين 

وإمنا ديثل ذلك تنظيما ينفرد بو اإلسالم لكونو حيرص على جلب ادلصاحل ، من قبل التعارض بني الّدين و االقتصاد
. ودرء ادلفاسد سواء على ادلستوى الفردي أو اجلماعي 

ويتأكد من خالل ىذا حرص اإلسالم على ضرورة حفظ ادلال و الّنفس و الّسعي دلتطّلبات احلياة الكردية 
 .فيصبح هبذا التطّور االقتصادي مطلبا شرعّيا واألخذ باألسباب ديّثل أساسا لو

وكما سبق و أن ذكرنا فإّن االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي يكون بالطرق ادلشروعة اليت ذكرناىا سابقا 
حيث أّن الفئات اليت ذلا مركز مايل  مرموق مبقدورىا االستثمار عن طريق ادلضاربة وادلشاركة، ويسمح ىذا بضمان 

األخذ  )تكافؤ الفرص بني سلتلف األفراد، مبا يضمن حتفيزا أكثر على القيام بالنشاط احلقيقي يعيدا عن ادلخاطرة
 .(مببدأ الغنم بالغرم

بسبب ضعف مركزىا ادلايل رغم امتالكها ، وفيما خيص الفئات اليت ال تستطيع شلارسة النشاط االقتصادي 
فإن التكافل الذي ديثل أساسا لالقتصاد التضامين يسمح أو بسبب العجز البدين ، لقدرات علمية أو مهنية ، 

أو عن  بدخول ىؤالء دائرة اإلنتاج عن طريق الزكاة اليت متول احتياجاهتم يف رلال احلصول على أدوات اإلنتاج ،
والذي يؤدي بطبيعة احلال إىل خلق ،  فعلية للقيام بالعمل ادلناسب لو اتطريق األوقاف اليت تعطي احملتاج إمكاين
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قيمة مضافة ، ولن تستمر عملية متويل ىؤالء إىل ما الهناية ، ولكن سوف يصبحون بعد مدة زمنية شلن يدعمون 
. نظرا للدخل الذي سوف حيصلون عليو من خالل أعماذلم االقتصادية الفئة ذات العجز ادلايل 

 والبنوك اإلسالمية ىي ،يتضح لنا جليا أن الدين اإلسالمي دائما  يسعى إىل حتقيق ادلنهج القومي  وهبذا   
ىذا النجاح سوف يؤدي إىل بعث حركة األمة واألداة لفعالة من أجل حتقيق ىذا ادلنهج وقد أثبتت صلاحها 

  شعوهبا من التخلف االقتصادي واالجتماعي الذي فرضو االستعمار عليها وحتطيم القالب وإنقاذاإلسالمية، 
 .الذي أراد وضعها فيو وحتقق بعد ذلك صحوة األمة اإلسالمية

إن النظام ادلصريف اإلسالمي ىو أمل وأداة فعالة شديدة األمهية والتأثري على سلتلف  ادلتعاملني  وعليو ف 
.  إلنقاذ األمة اإلسالمية وشعوهبا من  النظام الربوي  اخلبيثانتظارهاالقتصاديني ، وىو البديل الذي طال 
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 :تـمــهـيـــــــد

ديثل ادلال يف اإلسبلم أحد ادلقومات األساسية لتوفَت متطلبات احلياة الكردية ، وقد أُدِخل ضمن الكليات   
، فذكر ادلال يدل على مكانتو وضرورة صيانتو واستـثماره ،  " الدين ، النسل ، العقل ، النفس ، ادلال " اخلمس 

 ، إذ يعتمد النشاط االقتصادي ادلؤدي إىل إنتاج السلع واخلدمات اليت تسمح ةوال يعٍت ذلك أن ادلال ىو الغاي
بإشباع احلاجات وتلبية الرغبات على استـثمار رؤوس األموال ، وذلك بتوظيفها وعدم تعطيلها ، وال يقبل اإلسبلم 

إلنسان ، وإمنا حيث على اإلنفاق مع التوسط ، فبل ينبغي أن يكون ادليل ااكتـناز األموال الزائدة عن حاجات 
احلدي لبلستهبلك مساويا للواحد الصحيح ، كما ال ينبغي أن يكون يف حدوده الدنيا اليت تعٍت ضعف اإلنفاق 

. االستهبلكي 

 .مـفـهـوم االســتــثـمـار وحـكـمـه في اإلسـالم:الــمـبـحـث األول

إن ادلفهوم اإلسبلمي لبلستثمار ينطلق من مبدأ االستخبلف على أساس أن ا ىو خالق ىذا الكون، 
وأن ادللكية ادلوجودة فيو ىي  وحده، فهو مالك ادللك، أما اإلنسان فهو مستخلف يف األرض، ومن مث فإن 

ليست ملكية أصلية ولكنها مكتسبة  (سواء كان نقودا أو عقارا أو عروض جتارة )ملكية البشر للمال
 .1باالستخبلف

 .مـفـهـوم االسـتـثـمـار في اإلسـالم:الـمـطـلـب األول

 . الثمر ويقال استثمر ادلال أي طلب ذتر ادلال أي مناؤه ونتاجو االستثمار يف اللغة مشتق من
 واإلستنماءالنماء : الفقهاء القدامى يف بيان مفهوم االستثمار فقد استخدموا مصطلحات ولقد تعددت أراء

طلب حتصيل مناء : "االستثمار بأنو  دلفهوما فقهياستخلص تعريفن ومن استعراض أراء الفقهاء ادلتعددة ،والتنمية
 ."من مضاربة ومراحبة ومشاركة وغَتىا ادلال ادلملوك شرعاً وذلك بالطرق الشرعية ادلعتربة

نو البد من معرفة مفهوم االستثمار أاالقتصادي اإلسبلمي نرى  وقبل أن نبُت مفهوم االستثمار على ضوء ادلذىب
 يتسٌت لنا أن ندرك الفرق بُت مفهوم االستثمار يف ادلذىب االقتصادي اإلسبلمي يف االقتصاد الوضعي حىت

 :واالستثمار يف ادلذىب االقتصادي الوضعي إذ يعرف بأنو
 . "مكاسب يتوقع احلصول عليها على مدى فًتة طويلة يف ادلستقبل ارتباط مايل هبدف حتقيق"

                                                           
 .133:،ص2004زلمود حسن صوان،أساسيات االقتصاد اإلسبلمي،دار ادلناىج،عمان،: 1
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 التعاريف اليت تناولت مفهوم االستثمار يف ضوء ادلذىب االقتصادي الوضعي بأهنا هتمل ونبلحظ يف الكثَت من
 إاّل أن مفهوم االستثمار ،اجملرد البعد االجتماعي يف تعرضها دلفهوم االستثمار والًتكيز فقط على البعد االقتصادي

ديكن فصلها عن الضوابط االقتصادية  ومعايَت اجتماعية ال يف ضوء ادلذىب االقتصادي اإلسبلمي زلكوم بضوابط
توظيف الفرد أو اجلماعة للمال الزائد عن احلاجة الضرورية بشكل مباشر :" بأنو  األخرى حيث يعرف االستثمار

على عائد  مباشر يف نشاط اقتصادي ال يتعارض مع مبادئ الشرع ومقاصده العامة وذلك بغية احلصول أو غَت
 ".األرض منو يستعُت بو ذلك الفرد أو اجلماعة على القيام مبهمة اخلبلفة لو وعمارة

 :ستة عناصر مبعٌت أن تعريف االستثمار يف ادلذىب االقتصادي اإلسبلمي جيب أن يشتمل على
 .عنصر القيم وادلبادئ- 1
 .عنصر احلركة والتشغيل- 2
 .الغاية السامية وىي حتقيق ادلصاحل ادلادية وغَت ادلادية عنصر- 3
 .فأكثرعن عملية التشغيل فرداً كان أو رتاعة أو مشاركة بُت اثنُت  لةؤوعنصر اجلهة ادلس- 4
 .ّوما ادلال ماالً مقرأسيكون  عنصر أن- 5
 .العملية عنصر الوسيلة اليت تتم فيها ىذه- 6

  .حـكـم االسـتـثـمـار في اإلسـالم:الـمـطـلـب الـثـانـي

الضرورة أن نستعرض أىم النصوص الشرعية من  قبل أن نبُت ما ىو احلكم الشرعي لبلستثمار من
  .هبا إىل حكم االستثمار يف االقتصاد اإلسبلمي الكتاب والسنة واليت ديكن أن نتوصل

 : القرآن الكرمي تدعوا إىل االستثمار وحتث عليو ومن ذلك فقد وردت نصوص عديدة يف
 الَّلِ ْ َ   َمُ وا ِ َ ا نُوِدَي لِلصَّلاَلِ  ِمْ   ـَْوِم اْلُ ُمَ ِ  فَاْسَ ْوا ِ َل  ِ ْ ِ  اا َوَ ُرْوا اْلبَـْيَ  َ ِلُكمْ   َا َ  ـ َهاْ ﴿: قولو تعاىل

ٌ  َلُكْم ِ ْن ُ ْ ُتْم تـَْ َلُمْوْن فَِإَ ْا ُقِضَيْت اْلصَّلاَلْ  فَانـَْتِشُ ْوا ِفْي اأْلَْرِض َوابـْتَـُغْوا ِمْ  َفْضِل اا وا ُْ ُ ْوا ااَ َ ِثْي اً  َخيـْ
  1.﴾نْ َلَ لَّلُكْم تـُْفِلُحو

وقولو ، 2﴾اأْلَْرَض َ ُلوالً فَاْمُشوا ِفْي َم اَِ ِبَهْا وَُ ُلْوا ِمْ  ِرْ ِقِه َوِ لَْيِه ال  ُشورْ  ُ َو الَّلِ ي َ َ َل َلُكمْ ﴿: وقولو تعاىل
َها﴿:تعاىل   .3﴾َ َو الَّلِ ي َ ْنَشَأُ ْم ِمَ  اأْلَْرِض َواْستَـْ َم َْ ْم ِفيـْ

                                                           
 .10:سورة اجلمعة،اآلية: 1
 .15:سورة ادللك،اآلية: 2
 .61:سورة ىود،اآلية: 3
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إضافة إىل العديد من ،مباشر على أن اإلسبلم حيث على االستثمار ويدعوا إليو ىذه اآليات وغَتىا تدل بشكل
تدعوا إىل االستثمار  الدالة على حترمي االكتناز وحترمي الربا واآليات الدالة على وجوب الزكاة ورتيعها اآليات

  .وتعتربه ضرورة من الضرورات الشرعية
 َمْ  َ ْحَيا َ ْرضاً ]:الصرحية يف الدعوة إىل االستثمار واحلث عليو قولو صلى ا عليو وسلم ومن النصوص النبوية

 ،[َواَل  ـَتـْ ُْ ُه َحَت  تَْأُ َلُه الصَّلَدَق ُ  َمْ  ُوِلَي  َِتيماً َلُه َماٌل فـَْلَيتَّلِ ْ  َلهْ  ]: وقولو صلى ا عليو وسلم،[َلهْ  َميِّيَتً  َفِهيَّل 
 وتشديده كذلك على ،الذىب والفضة يف األكل والشرب وكذلك حترديو صلى ا عليو وسلم الستخدام أواين

  .استخدام ادلال  ووضع الضوابط يف،حترمي الربا
األمة اليوم من ىوان وضعف اقتصادي حتديداً  ومن النصوص الشرعية السابقة ومن واقع النظر دلا آل إليو حال

توجب إعمار األرض واستثمار ادلوارد اليت حباىا ا عز وجل لئلنسان يف  نتيجة لبعدىا عن تعاليم اإلسبلم اليت
أىل   ومطلوب ويوصلو بعضضروريأمر  لنا أن االستثمار للمال الزائد عن احلاجات األساسية ىو الكون يتأكد

يعٍت أن أي مسلم لديو  وىذا، العلم إىل الوجوب بل أرتعت الكتابات االقتصادية اإلسبلمية على وجوب ذلك
  . باستثمار ىذا ادلال ماالً زائداً عن حاجاتو األساسية فإنو جيب عليو أن يقوم

 .مــقــاصـد االسـتــثـمـار ودوافــ ـه في اإلسـالم:الـمـبـحــث الــثـانــي

إّن ادلبادئ األساسية للفكر االقتصادي اإلسبلمي تفرض على عملية االستثمار رتلة من الدوافع منها 
اافظة على الثروة وتنميتها وتداوذلا عرب قنوات متعددة وحترمي اكتناز ادلال فضبل عن وصفو الوسيلة األساسية 
إلدخال التكنولوجيا ، وتوسيع استخدامها يف العمليات اإلنتاجية، وحتقيق زيادة يف تكوين رأس ادلال ، فهذا 

 . االرتباط جيعلو استثمارا ىادفا ، وعليو فإّن االستثمار يف اإلسبلم ينطلق من دوافع عديدة ولو مقاصد عّدة

 .مـقـاصـد االسـتــثــمـار في اإلسالم:الـمـطـلـب األول

التشريع واألسرار اليت وضعها الشارع احلكيم عند كل حكم من  تعرف ادلقاصد بأهنا الغاية اليت يرمي إليها
الفرد واجلماعة وحفظ النظام وتعمَت الدنيا بكل ما يوصل إىل اخلَت والكمال  األحكام لغرض حتقيق إسعاد

  1. حىت تصَت الدنيا مزرعة لآلخرة فيحظى اإلنسان بسعادة الدارين اإلنساين
التشريع  داً من األىداف وادلقاصد اليت يرميدالتحليلية دلقاصد التشريع استخلص االقتصاديُت ع وبعد الدراسة
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 .اإلسبلمي إىل حتقيقها من وراء حثو على االستثمار
. احلفاظ على ادلال وتنميتو :الفرع األول

اجملتمعات إمنا يرتكز على كيفية زلافظة  إن أساس حتقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي ألي رلتمع من
 وىي حقيقة عٍت الشارع احلكيم بتحقيقها من خبلل حثّو ،الثروات ىذه اجملتمعات على ثرواهتا وكيفية تنمية ىذه

وحترمي الربا   وأىم ىذه التدابَت حترمي االكتناز ،التدابَت اليت جتعل االستثمار حيقق ىذا ادلقصد على االستثمار وبيان
التدابَت خيتلف اختبلفا جوىرياً عن   واإلسبلم من خبلل ىذه،ف والتبذير والتقتَت اوحترمي ادليسر وحترمي اإلسر

  .دون أن تعَت أي اىتمام للوسيلة اليت حتقق ذلك األنظمة الوضعية اليت تركز فقط على تنمية الثروة
 .حتقيق تداول الثروة :الفرع الثاين

االستفادة من ىذا  يهدف الشارع من خبلل االستثمار إىل إشراك أكرب عدد شلكن من أفراد األمة يف
اليت تضمن حتقيق ىذا ادلقصد  ومن الوسائل ، 1﴾اِا ِمْ ُكمْ يَ َ ْي اَلْ َ ُكْوَن َدْوَلً  بـَْيَ  اأْلَْ  ِ ﴿: لقولو تعاىلادلال

ضلو عملية االستثمار وكوهنا تعترب من أدوات إعادة توزيع  حث اإلسبلم على دفع الزكاة دلا ذلا من أثر يف التوجو
  .اإلسبلمي الثروة يف االقتصاد

  . يالقضاء على التخلف وحتقيق النمو االقتصاد :الفرع الثالث

من خبلل تشديده على ضرورة االستثمار إىل القضاء على التخلف االقتصادي وحتقيق  يسعى اإلسبلم
  :االقتصادي عن طريق النمو
  .ضرورة االستغبلل األمثل للموارد1-
  . االقتصادية الضرورية للمجتمع فرض كفاية جيب القيام هبا حلاجة اجملتمع إليها اعتبار األنشطة-2
  . ادلال يف أي نشاط إنتاجيرأسصيغ التمويل الشرعية اليت تكفل مشاركة -3
  .وجوب توجيو ادلدخرات ضلو االستثمار ادلشروع وحترمي االكتناز وفرض الزكاة-4
العنصر البشري الذي يعد  ضمان حد الكفاية للفرد وضرورة توفَت مشروعات البنية األساسية ومبا حيقق تنمية -5

  . أساس التنمية
  . واجملتمع حتقيق الرفاىية الشاملة للفرد-6
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أساس حتقيقها على أرض الواقع  إن ادلتتبع للمقاصد اليت عرضناىا سابقاً جيد أن ىناك مقصداً سامي ىو
 ويتحقق ىذا ادلقصد من ،واجملتمع يف الدنيا واآلخرة ىذا ادلقصد أو اذلدف ىو حتقيق الرفاىية والسعادة للفرد

إشباع كافة احلاجات اإلنسانية األساسية وحتسُت مستوى احلياة على الصعيدين  خبلل دتكن ناتج االستثمار من
والضوابط اليت جتعل منو  والروحي ألن ناتج االستثمار يف االقتصاد اإلسبلمي يقوم على عدد من ادلعايَت ادلادي

 االدين يف وبالتايل حتقيق رفاىية الفرد وسعادتو أداة فاعلة يف حتقيق ادلقاصد اليت ىدفها إشباع تلك احلاجات
 .واآلخرة

األىداف ىي أساس عملية االستثمار يف االقتصاد اإلسبلمي   أن ىذه ادلقاصد أوا سبقممنستنتج و
كون ىذه  طريق إتباع الضوابط وادلعايَت ادلرتبطة بتلك ادلقاصد واليت حتكم عملية االستثمار وحتقيقها يكون عن

 .االجتماعية الشاملةو االقتصادية  اليت تستطيع أن حتقق واقعياً ما ديكن أن يعرف بالرفاىية- فقط-ادلقاصد ىي 

 .دوافــ  االســتــثــمــار في اإلســالم:الــمـطـلـب الـثـانـي

اإلسبلمي ارتباطا وثيقاً بادلبادئ األساسية للنظام  ترتبط دوافع االستثمار يف ادلذىب االقتصادي
 :كن أن تقسم إىل قسمُت رئيسيُتومي ،االقتصادي اإلسبلمي

  .العامة الدوافع-  
  .الدوافع ادلباشرة-  

 .من خبلل الفرعُت التاليُت التقسيمات  ىذهوسنستعرض
  .الدوافع العامة:الفرع األول 

  :دوافع رئيسية ىي وتتمثل الدوافع العامة لبلستثمار يف اإلسبلم يف أربعة
  .استخبلف اإلنسان يف ملك ا  -
  .األرض التوجو اإلمنائي وإعمار  -
  .العمل عبادة  -
  .وظيفة ادلال يف اإلسبلم  -

  .يف ملك ا استخبلف اإلنسان:أوال
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واالستفادة من مواردىا وتنميتها  لقد استخلف ا عز وجل اإلنسان يف األرض من أجل عمارهتا وبناءىا
 ومبا أن ادلال ىو ،1﴾ اأْلَْرضِ  ِفيْ ُ َو الَّلِ ي َ َ َلُكْم َخاَلِ  َ  ﴿: قال تعاىل ،واستثمارىا مبا حيقق النفع لو وجملتمعو

امتدت تعاليم اإلسبلم لتنظم مفهوم االستخبلف فيو حيث وضع اإلسبلم ضوابط  زلور النشاط االقتصادي فقد
احلدود وادلعامل مبا  ومفهوم االستخبلف يف ادلال طريق واضح،النتفاع اإلنسان بادلال واستثماره لو وتنميتو منظمة

  .للفرد واجلماعة اإلسبلمية دينع الطغيان واالستغبلل والظلم ومبا يكفل حتقيق احلياة الطيبة
  .التوجو اإلمنائي وإعمار األرض:ثانيا

 ويتجلى ذلك التكليف من ىدف  ،تكليف شرعي لتحقيق استمرارية احلياة البشرية إن إعمار األرض
واستثمار مواردىا وتثمَت  االقتصادي يف اإلسبلم وادلتمثل يف حتقيق ادلنافع اليت حتقق ىدف إعمار األرض النشاط
 .[َلهْ  َمْ  َ ْحَيا َ ْرضاً َميِّيَتً  َفِهيَّل ]:  قال صلى ا عليو وسلم،طيباهتا

  .العمل عبادة:ثالثا

واالبتغاء من فضل ا ويقول الرسول صلى ا  االنتشار يف األرضعلى القرآن الكرمي ادلسلمُت حيث 
َما َ َ َب ال َّلُ ُل َ ْ َيَب ِمْ  ]: وقال صلى ا عليو وسلم،[ُمْ ِلمٍ   ََلُب الَحاَلِل َواِ ٌب َ َل  ُ لِّي ]: عليو وسلم
 وىذا إضافة إىل ،"ابتغوا من فضل ا وال تكونوا عياالً على الناس"عنو   وقال عمر رضي ا،[َ َمِل  َِد ْ 
 .اليت شرعها اإلسبلم حلماية العمل الضوابط

  .وظيفة ادلال يف اإلسبلم:رابعا

 ادلشروع من أىم وظائف ادلال يف اإلسبلم حيث يهدف اإلسبلم إىل تنمية ادلال بأفضل يعد االستثمار
 .التشريع اإلسبلمي وأرشد طرق االستثمار من أجل حتقيق احلياة الطيبة للمجتمع وبالتايل حتقيق مقاصد

  .الدوافع ادلباشرة :الفرع الثاين

  :بعناصر اإلنتاج وأمهها ويقصد هبا تلك الدوافع ادلرتبطة
  .ادللكية- 
  .اإلنفاق -

 .ادللكيـــــة:أوال
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طريق العمل وعن   فأجاز التملك عن،اإلسبلم بُت ادللكية الفردية والعمل على تنمية ادلال واستثماره ربط
اإلسبلم بُت ادللكية العامة وضرورة تنمية   كما ربط،طريق االستثمار ادلشروع الذي حيقق الرفاىية للفرد واجملتمع

  .الشارع احلكيم من وراء عملية االستثمار واستثمار ىذه ادللكيات مبا حيقق مقاصد
  اإلنفــــاق:ثانيا

ثبلثة  و ديكن تقسيمو يف ضوء ادلذىب االقتصادي اإلسبلمي إىل، ادلال يف احلاجة واإلنفاق ىو صرف
  :أنواع

  .وىو ما يًتجم حاجات األفراد: إنفاق استهبلكي-1
  .وىو ما يؤدي إىل التوسع يف الطاقة اإلنتاجية للمجتمع: استثماري إنفاق2 -

إىل زيادة   شلا يؤدي ،النوعُت عبلقة تكامل كون اإلنفاق االستهبلكي ىو الدافع األساسي لئلنتاج والعبلقة بُت
  .اإلنفاق االستثماري وبالتايل زيادة الطاقة اإلنتاجية للمجتمع

  :ويشمل نوعُت من اإلنفاق : إنفاق صدقي3 -
 وتأثَت الزكاة على االستثمار ،على الفرد أدائو كونو حق واجب وىو الزكاة إنفاق زلدد وثابت ودائم وواجب/ أ

 للمشاركة يف كوهنا زلاربة لبلكتناز حيث تعد أداة فعالة لدفع األموال ادلعطلة والصاحلة للنماءتتبُت يف 
 . ألموال سواء بشكل مباشر أو غَت مباشرا ستثمارا وإذ أنو ال سبيل أمام صاحب ادلال إال التوجو نحر،االستثما

  . وينفقو الفرد من تلقاء نفسو إنفاق غَت زلدد وغَت ثابت وغَت دائم/ ب
االقتصادي عن طريق تثمَت أموال الصدقات وعن طريق إنشاء  وديكن ذلذا النوع من اإلنفاق دفع النشاط

 .اجملتمع ككل وكذلك عن طريق إعادة توزيع الدخول لصاحل الفئات الفقَتة يف اجملتمع ادلشروعات العامة اليت ختدم

 .ضـوابـط االسـتــثـمـار في اإلسـالم:الــمـبـحـث الـثـالـث

وعلى الرغم من تعدد  ، ادلستثمر ادلسلم لقد أوجد اإلسبلم العديد من الضوابط اليت حتكم وتوجو سلوك
حيث أن ىذه الضوابط رلتمعة تسعى لتحقيق مقاصد الشارع  عترب أساس لآلخريىذه الضوابط إال أن كل منها 
  : وىذه الضوابط ىي، احلكيم من مشروعية االستثمار

  .ديةائضوابط عق  -
  .ضوابط أخبلقية  -
  .اجتماعية ضوابط  -
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  .ضوابط اقتصادية  -
إبراز ما يتعلق منها مبوضوع االستثمار دون التعمق يف مناقشة األدلة  ويهمنا أن ننوه أن عرضنا ذلا سيًتكز على

  .كيدىاأوردت يف ت الشرعية اليت
 .ضـوابــط  ـقـا ـد ــ  :الـمـطــلـب األول

على ادلستثمر ادلسلم اإلديان هبا إدياناً راسخاً حيث ال يكون الفرد  وىي تلك الضوابط اليت أوجب الشارع
بتغَت األزمنة   وىذه الضوابط تتسم بالثبات واالستقرار والدوام وال ختضع للتغَت،اعتقدىا وآمن هبا مسلماً إال إذا

 .واألمكنة 
. ا إلديـان بأن ادلال مالا: الفرع األول

 .1﴾َلُه َما ِفْي ال َّلَمْاَوْاِ  َوَمْا ِفْي اأْلَْرِض َوَمْا بـَيـْ َـَهَمْا َوَمْا َتْحَت اْلثَّـلَ ىْ ﴿:قال تعاىل
 . 2﴾َو تـُْوُ ْم ِمْ  َماِل اِا الَّلِ ْي  تَاُْ مْ ﴿: وقال تعاىل

حق  يعتقد ادلستثمر ادلسلم اعتقاداً جازماً يف كل حُت أن األموال ادلتوفرة لديو ليس لو ومغزى ىذا الضابط أن
واستثماره ذلا جيب أن يكون وفق  التصرف ادلطلق فيها ألن ادلالك احلقيقي ىو ا وبالتايل فإن تصرفو يف األموال

الضابط ضماناً وجدانياً لتوجيو ادلال واستثماره فيما يعود بالنفع   ويعد ىذا،إرادة ادلالك احلقيقي وىو ا عز وجل
  . اجملتمع فبل يستثمر يف حرام وال يف منكر وال فيما يؤدي إىل ضرر على ادلستثمر وعلى

  .اإلديـان بأن ملكية اإلنسان مقيدة:الفرع الثاين

االستثمار ولكن ىذه ادللكية ليست على إطبلقها حبيث ال  أقر اإلسبلم ادللكية الفردية كدافع من دوافع
يتصرف هبا كيفما يشاء بل ىي مقيدة بالعديد من القيود أمهها أن ادللكية  تعطي مطلق التصرف للمالك بأن

من مقتضياهتا   واليت،لية تعود بالنفع على الفرد واجملتمع ؤوتضفي مقاييس مادية لبلحًتام بل ىي مس ليست امتيازا
 .ادلال عدم اإلضرار باآلخرين وااللتزام بالتعاليم الشرعية ادلتعلقة حبفظ
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.  االستخبلفمببدأاإلديـان :الفرع الثالث

  .1﴾اأْلَْرِض ِمْ  بـَْ ِدِ ْم لِ َـْ  َُ  َ ْيَ  تـَْ َمُلْونْ   ُمَّل َ َ ْلَ اُْ ْم َخاَلِْ َ  ِفيْ ﴿: قال تعاىل  
  بُت يدي منؤول أن اإلنسان مس ، ومقتضاهادلالك للمال ىو ا عز وجل نوىذا الضابط على ارتباط وثيق بأ

ادلستثمر االنقياد واخلضوع إلرادة   وبالتايل فإنو يتحتم على،لرقابتو يف رتيع التصرفات واألعمالع استخلفو وخاض
واستثماراً حىت ال حييد عن حتقيق ادلقاصد اليت أرادىا ا عز  ادلستخلف جل شأنو يف التصرف باألموال استهبلكاً 

  .الضابط وجل من تشريعو ذلذا
. اإلديـان بوجوب إعمار األرض:الفرع الرابع

  .2﴾....اْ هَ َواْستَـْ َم َُ ْم ِفيْ  ُ َو َ ْنَشَأُ ْم ِمَ  اأْلَْرضِ ...﴿ :قال تعاىل
االنتفاع مبواردىا حىت يضمن سعادة الدارين فتتحقق  لقد خلق ا اإلنسان وأمره بعمارة األرض مبا حيقق لو

 مبدأمبعٌت أن إعمار األرض جيب أن يكون منطلقاً من ،ا عز وجل يف اآلخرة الرفاىية الشاملة يف الدنيا ورضا
  .وادلطلوب مرضاة ا عز وجل بالتزامو ألوامره واجتنابو لنواىيو حىت يتحقق اإلعمار اذلادف ابتغاء

  .ضـوابــط الــقــيـم و األخـالق:الـمـطــلـب الـثـانــي

اليت جيب أن يلتزم هبا كل مستثمر  ونعٍت هبذا النوع من الضوابط رلموعة القيم وادلبادئ األخبلقية الثابتة
 ،حىت يتحقق للمجتمع رفاىيتو االقتصادية واالجتماعية جل ضمان حتقيق النفع واخلَت لو وجملتمعومسلم من أ

 اإلسبلمي بًتكيزه على القيم واألخبلق باعتبارىا ركن أساسي من أركان االستثمار ال وديتاز ادلذىب االقتصادي
حيقق ما يصبو إليو من  حيث أنو ال ديكن ألي نظام اقتصادي مهما كان كفؤا أن،ديكن إمهاذلا أو التقصَت فيها 

رجال الفكر  وتقومو وىي حقيقة يؤكدىا العديد من حتقيق الرفاه للفرد واجملتمع من غَت مصفاة أخبلقية توجهو
  . االقتصادي الغريب

األمانة والوفاء  الضوابط األخبلقية اليت شدد اإلسبلم على ضرورة االلتزام هبا ضابط الصدق وضابط ومن أىم
اليت شدد عليها اإلسبلم واعتربىا ثوابت  والعدالة وجتنب الكذب والغش واخليانة وإخبلف الوعد وغَتىا من القيم

  . ترتبط بأصل الدين
كبديل  تلك القيم واألخبلق حقيقة واقعة يف الصيغ والعقود االستثمارية اليت ابتكرىا اإلسبلم ولقد جسد اإلسبلم
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رلاالت احلياة ومن أمثلة تلك  جلانب ادلعامبلت يف احلياة االقتصادية حىت يضمن حتقق اخلَت والنفع يف سلتلف
األمانة وعقود ادلشاركات وادلضاربة واإلجارة وحترديو للبيوع اليت  العقود اليت تبُت بوضوح البعد األخبلقي عقود بيوع

ركن الًتاضي  ولتأكيد حتقيق،األمانة والصدق وىي كثَتة ومبثوثة يف كتب فقو ادلعامبلت يف اإلسبلم ختل بضوابط
  ،البعد األخبلقي يف العقود اإلسبلمية والعدالة ابتكر اإلسبلم نظرية اخليارات حىت يؤكد على حقيقة ضرورة توافر

األخبلقية اليت ينفرد هبا ادلذىب االقتصادي اإلسبلمي تضمن حتقيق  ومنو فإنو يتأكد لنا أن ضوابط االستثمار
االقتصادية  مبعٌت آخر أن ىناك ارتباطا وثيقاً بُت حتقق الرفاىية،الدارين الدنيا واآلخرة سعادة العيش يف

  .اإلسبلمي واالجتماعية وبُت تطبيق الضوابط األخبلقية يف ادلذىب االقتصادي

  .الـضـوابـط اال ـتـمـا ـي :الــمــطـلـب الـثـالـث

 تقتصر تلك الغاية فقط إن االستثمار يف ضوء ادلذىب االقتصادي اإلسبلمي ليس غاية حبد ذاتو حبيث
لتحقيق غاية أمسى وأجل ىي حتقيق الرفاىية   ولكن االستثمار وسيلة،على إشباع حاجات ادلستثمر بزيادة ثروتو

ويتحقق الرفاه االقتصادي عن طريق حتقق الكفاءة والعدالة االقتصادية  ،االقتصادية واالجتماعية للفرد واجملتمع
واإلخاء بُت أفراد  ورلتمعو واليت تضمن حتقيق الرفاه االجتماعي دلا ذلا من أثر طيب يف إشاعة ابة للمستثمر

  .اجملتمع
هبذه الضوابط ألن عدم االلتزام هبا قد يؤدي إىل مشاكل  ولقد بالغ اإلسبلم يف تشديده على ضرورة االلتزام

  : وأىم ىذه الضوابط،ارتباطاً وثيقاً باختبلالت اقتصادية ناجتة عن عدم التزامها اجتماعية خطَتة ترتبط
  .حترمي االحتكار  -
  .حترمي الــربا  -
  .حترمي االكتناز  -
  .االجتار بالسلع ارمة حترمي- 

  .حترمي االحتكـار:الفرع األول

العديد من األحاديث اليت  وقد وردت ا،واالحتكار معناه حبس السلعة عن البيع بقصد ادلغاالة يف ذتنو
الَ اِلُب ]:  وقولو صلى ا عليو وسلم[َخاِ  ْ  َ ْحَتِكُ  ِ الَّل  اَل  ]:حترم االحتكار ومنها قولو صلى ا عليو وسلم

  .[َمْ ُ وْق َواْلُمْحَتِكُ  َمْلُ ونْ 
حتديد نطاقو ىل يكون يف  وكذلك أرتع الفقهاء على حرمة االحتكار إال أهنم اختلفوا بُت موسع ومضيق حول
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 وألن حاجات الناس دتتاز بالتغَت ادلستمر فإننا ،اجملتمع الطعام فقط أم يشمل كل ما يؤدي حبسو إىل اإلضرار يف
  :  وىذه الشروط ىي،التالية ىي ادلقياس الذي ديكن من خبللو حتديد من ىو اتكر نؤيد من يرى أن الشروط

  .اآلخرين شراء أو إنتاج سلعة أو خدمة حيتاج ذلا األفراد شلا يؤدي إىل منعها عن- 1
  .إىل السلعة وندرهتا يف السوق حبس السلعة لغرض ادلغاالة فيها وبيعها بثمن فاحش لشدة حاجة الناس- 2
  .األساسي لتحقق االحتكار وقوع الضرر وقد اعتربه البعض بأنو الشرط- 3

الشرعية اليت ذكرناىا سابقاً فاالحتكار دينع تداول الثروة شلا يؤدي  ويرتبط الضابط األخَت ارتباطاً وثيقاً بادلقاصد
كذلك إىل   ويؤدي االحتكار،فئة قليلة وىو ما يؤجج نار األحقاد والكراىية والصراعات الطبقية إىل تركزىا بيد

أيضاً انتشار الظلم واألنانية واجلشع  التضخم الناجم عن ارتفاع األسعار وظهور ظاىرة السوق السوداء شلا يعٍت
  .اليت يصعب حصرىا والطمع والعديد من األمراض االجتماعية اخلطَتة

 .حترمي الربا:الفرع الثاين

وعطاًء  التشريع اإلسبلمي لضمان حتقيق مقاصد الشرع يف االستثمار حترمي التعامل بالريا أخذاً  من وسائل
ُمْؤِمِ ْيْ  فَِإْن َلْم تـَْفَ ُلْوا فَْأَ نـُْوا  بَِقَي ِمَ  اْل ِّيبَْا ِ ْن ُ ْ ًتمْ    َْا َ  ـ َهْا الَّلِ  َ   َم ـُْوا اتَّـلُقْوا ااَ َوَ ُرْوا َماْ ﴿:قال تعاىل

  .1﴾َلُمْونْ  ُت ْ ِلُمْوَن َواَل  ْ  َ  اَل  ِبَحْ ٍ  ِمَ  اِا َوَرُسْوِلِه َوِ ْن تـُْبُتْم فـََلُكْم ُرُ وُو َ ْمَواِلُكمْ 
بنص الكتاب والسنة وذلك دلا للربا من أضرار بالغة على كافة النواحي  والربا بنوعيو ربا البيوع وربا الديون زلرم

ويزيد من ضيق  فمن الناحية األخبلقية الربا يقتل مشاعر الشفقة والرزتة،واالجتماعية واالقتصادية األخبلقية
  .ذلك من صفات الرذيلة األخرى الصدر وحتجر القلب ويكرس العبودية للمال والتكالب على ادلادة وما إىل

للربا من ضرر بالغ يف التأثَت على عبلقات اجملتمع وزيادة األحقاد  أما من الناحية االجتماعية فبل خيفى علينا ما
  .دلا يؤديو من تركز الثروة عن طريق الظلم واجلشع والضغائن نتيجة

االقتصادية أنو يؤدي إىل خفض االستثمارات وزيادة البطالة والتضخم وسوء ختصيص  وأىم مضار الربا من الناحية
 ،مزمنة يف االقتصاد  إضافة إىل ما يؤديو سعر الفائدة من إختبلالت ىيكلية،ادلال من االستثمارات ادلختلفة رأس

سعر الفائدة أصبح لو أثر سليب على منو رأس ادلال  وىو ما يؤكده الكثَت من علماء االقتصاد يف العامل الرأمسايل أن
 .وصفوىا بادليتة نتيجة الرتفاع أسعار الفائدة والقضاء على الزراعة والصناعة اليت
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 .حترمي االكتناز:الفرع الثالث

م عدم أداء احلقوق منو أو عد واالكتناز ىو كل تعطيل للمال وحبسو سواء كان ىذا التعطيل
 . وعدىم العذاب األليم يف اآلخرةو  ادلكتنزينهتديد  وبالغ يف اكتناز ادلالاإلسبلمحرم ولقد ،استثماره

 وحترمي ،1﴾...َواْلِفضَّلْ  َواَلْ  ـُْ ِفُقْونـََهْا ِفْي َسِبْيِل اِا فـََبِشْ ُ ْم بَِ َ ْاٍ  َ لِْيمٍ  َوالَّلِ ْ َ  َ َكِ ُ ْوَن اَل َّلَ بَ ﴿: قال تعاىل
االستثمار فهو مناقض دلقصد التداول ويؤدي إىل تعطيل   جاء لتناقضو الواضح مع مقاصد الشريعة مناالكتناز

حيقق مقصد حفظ ادلال عن طريق تنميتو كما يؤدي االكتناز إىل تعطيل النمو  ادلال وعدم تنميتو وىو ماال
 ،الشرعية وىو ما يؤدي إىل إحلاق الضرر بالرفاىية االجتماعية كونو على ارتباط وثيق بادلقاصد االقتصادي

للقيمة واستخدامها كمخزن  فاالكتناز يؤدي إىل حتول النقود عن وظيفتها األساسية كوسيط للتبادل ومقياس
وادلمتلكات اخلاصة شلا يؤدي إىل نقص عرض النقود عن  للقيمة حيث يتم اقتنائها لذاهتا هبدف تنمية الثروة

  الكساد االقتصادي وتغَت القوة الشرائيةظاىرةالدخل واإلنفاق وىو ما يؤدي إىل  الطلب عليها شلا حيدث خلبلً يف
بالقلق وتفشي الضغائن  للنقود وما ينتج عنو من أضرار اجتماعية ونفسية ذات آثار بليغة منها انتشار الشعور

  .واألحقاد بسبب تكدس الثروة بُت يدي فئة قليلة من اجملتمع
لو مبا يضمن حتقيق الرفاىية  ومن ىنا فقد حرم اإلسبلم االكتناز حتردياً قاطعاً وأوجب استثمار األموال كبديل

  .االقتصادية واالجتماعية الشاملة للمجتمع ادلسلم

 .االبتعاد عن االستثمار يف السلع ادلضرة:الفرع الرابع

ولقد حرم ،قاعدة شرعية تؤكد أن كل ما حرم استهبلكو حرم إنتاجو وبالتايل حرم االستثمار فيو ىناك
وادلخدرات والدعارة وغَتىا من السلع اليت  اإلسبلم االستثمار يف العديد من السلع ارمة لقبح يف ذاهتا كاخلمر

ودتكن األنانية وتوغل اجلشع والطمع يف نفس الشخص  تضر باجملتمع واليت تدل على ضعف اإلديان
ال جيهلون احلكمة العظيمة من حترمي الشارع احلكيم دلثل تلك السلع اليت  ولعل أصحاب الفطر السليمة،ادلخالف

 اليت،"حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ ادلال"مع ادلقاصد الشرعية  تتعارض كلياً 
  .تضمن حتقيق النفع للفرد واجملتمع والسعادة يف الدارين
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 .الـضـوابــط االقـتـصـاد ــ :الـمـطـلـب الـّ ابــ 

الرفاىية  رلموعة ادلبادئ االقتصادية اليت جيب على ادلستثمر ادلسلم االلتزام هبا من أجل حتقيق وىي
  .االقتصادية واالجتماعية لو وجملتمعو

 .االلتزام باالستخدام األمثل للموارد االقتصادية:الفرع األول

يعد ىذا الضابط من أىم الضوابط االقتصادية والذي يعٍت ختفيض اذلدر و التبذير ويتطلب اختاذ احليطة 
و احلذر يف استخدام ادلوارد االقتصادية ادلتاحة حىت ديكن جتنب ادلساوئ وتقليل النتائج غَت احلميدة ،فاالستثمار 

الذي ال حيقق أىداف اجملتمع االقتصادية يعد ىدرا وتبذيرا دلوارده، وىذا ال يعٍت حتمل ادلخاطرة وإمنا االستعداد 
للمقارنة بُت ادلشاريع ادلختلفة ، و اختيار ادلشروع الذي تكون أضراره قليلة ويف ضوء ىذا االستخدام الرشيد 

لبلستثمار يف ىذا النوع من ادلشاريع سيحقق التخصيص األمثل للموارد ضمن دائرة األولويات شلا يرفع من قيمة 
وَُ ُلْوا َواَشَ بـُْوا َواَل ُتْ  ِفـُْوا ِ نَّلُه اَلْ ُ ِحب  ﴿:ادلوارد االقتصادية ادلتاحة عرب آليات الًتاكم الرأمسايل،قال تعاىل

،اإلشارة يف اآلية الكردية على عدم اإلسراف يف اإلنفاق االستهبلكي تعٍت إتاحة الفرصة لئلنفاق 1﴾اْلُمْ  ِِفْي ْ 
 .2بوصفو أىم موارد مناء موارد اجملتمع مستقببل االستثماري

 .رفع مقدرة االقتصاد الوطٍت :الفرع الثاين

ويعٍت استخدام عوامل اإلنتاج ادلتاحة لتحقيق األولويات حسب ترتيبها، ىذا اجلانب يقع على عاتق 
الدولة عندما خيص ما دتلكو من ثروات ويستوعب ما خيزنو اجملتمع من طاقات، وما يعيشو من مشكبلت،ويف 

االستثمارية لزيادة اإلنتاج ومنو الثروة مبا يضمن ضوء الظروف ادلوضوعية للحياة االقتصادية تضع الدولة احلدود 
الرفاىية العامة ، وقد أشار القرآن يف قصة نيب ا يوسف عليو السبلم إىل أمهية وضع اخلطة االستثمارية طويلة 

األجل اليت تتطلب العلم واحلكمة واخلربة وادلعرفة يف رتيع جوانب التخطيط سواء أكان االستهبلكي أم 
َ اُ  ُحْكًما َو َ ْلًما وََ َ ِلَ  َنْ ِ ْي اْلُمْحِ ِ ْي ْ ﴿: ،قال تعاىل3االستثماري ُ   تـَيـْ ْا بـََلَ  َ ُشدَّل ،وقال  4﴾َوَلمَّل
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أتوىل دخل األرض وخراجها ورتيع غبلهتا  ،أي إينّ  1﴾اأْلَْرِض ِ نِّيْي َحِفْيٌ  َ ِلْيمْ  قَْاَل اْ َ ْلِ ْي َ َلْ  َخَ اِ  ِ ﴿:تعاىل
 .أتصرف فيها مبا ينفع الناس ومبا حيقق التوازن بُت اإلنفاق  االستهبلكي و اإلنفاق االستثماري

 .االلتزام مببدأ ادلفاضلة بُت أساليب االستثمار:الفرع الثالث 

تتعدد أساليب االستثمار يف االقتصاد اإلسبلمي إال أهّنا تتفق على نفي استعمال آليات الفائدة 
االستغبللية كضابط عقائدي ثابت ال يتغَت بتغَت الظروف الزمنية وادلكانية ، إاّل أّن تلك األساليب ال دتنع من 

تقاسم ادلخاطر وحقوق األفراد وواجباهتم و حقوق ادللكية وحتقيق األرباح، ألهّنا جتٍت من صلاحات االستثمار يف 
 قاةوادلسا وادلزارعة وادلشاركة ادلضاربة واألساليب الصيغ ىذه ومنادلشاريع النافعة وتأيت عن خلق ثروة إضافية ، 

 مابُت عناصر اإلنتاج وبالتايل فتح رلاالت واسعة لتشغيل وعند تطبيقها تؤدي إىل سهولة ادلزج  ،وغَتىا وادلراحبة
 يف االستثمار إىل وادلدخرةموارد اجملتمع بنوعيها ادلادية والبشرية،فضبل عن مسامهتها يف جذب األموال ادلكتنزة 

ااُ الَّلِ ْي َخَلَق اْل َّلَمْاَوْاِ  َواأْلَْرْض َوَ نـَْ َل ِمَ  اْل َّلَمْاٍا َمْاًاا فََأْخَ َج بِِه ﴿:قال تعاىل ،ب واألسايل الصيغ تلك
ِمَ  اْلثَّلَمَ ْاٍ  ِرْ قًا َلُكْم َوَسخَّلَ  َلُكْم اْلُفْلَ  لَِتْ ِ َي ِفْي اْلَبْحِ  بَِأْم ِِ  َوَسخَّلَ  َلُكْم الشَّلْمَس َو اْلَقَمَ  َدا ِِبْيَ  

ْنَ ْاَن َل َُلْوٌم  َوَسخَّلَ  َلُكْم اْللَّلْيَل َو اْل ـَّلَهْاَر َو تَاُْ ْم ِمْ  ُ لِّي َمْا َسأَْلُتُمْوْ  َو ِ ْن تـَُ د ْوا نِْ َمَ  اِا اَلْ ُتْحُصْوَ ا ِ نَّل اإْلِ
، تشَت ىذه اآليات إىل رلموعة من ادلوارد االقتصادية اليت خلقها ا تعاىل وجعل فيها أسباب ادلعيشة 2﴾َ فَّلارْ 

بوصف األرض قرارا ومهدا لبٍت البشر و احليوان والنبات،و ينّزل من السماء ادلطر لينبت بو نبات األرض، أي 
جعل السماء مفاتيح لؤلرزاق ومل تقتصر ادلوارد االقتصادية على ما يف األرض فحسب و إمّنا ادلنافع يف البحار 

وايطات و ىي معّدة ألهنا جتري السفن و الفلك فيها ، فضبل عن ما حييط باألرض من الشمس والقمر  
والغبلف اجلوي و الريّاح كّلها موارد سّخرىا  سبحانو وتعاىل لئلنسان ليكتشفها ويستثمرىا من أجل إدامة احلياة 

اإلنسانية و تطويرىا مبا يتناسب و قدراتو و مواىبو و حاجياتو، وىي مسؤولية شرعية من أجل رفع اإلنتاج 
وحتسينو من الناحية الكمّية و النوعّية من خبلل الصيغ ادلختلفة لبلستثمار يف رلاالت ادلزارعة، ادلتاجرة،ادلصانعة، 

 .ادلراحبة و ادلشاركة وغَتىا
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 :خـــاتــــمــــ  الـــ
ادلذىب االقتصادي اإلسبلمي دتاماً عن مفهوم االستثمار يف النظام  مفهوم االستثمار يف ضوءخيتلف 

 ، و مقاصد االستثمار يف الوضعي الىتمامو بالبعد االجتماعي الذي أغفلو االقتصاد الوضعي االقتصادي
حتقق الرفاىية االجتماعية واالقتصادية الشاملة   واليت،من مقاصد التشريع اإلسبلمي االقتصاد اإلسبلمي منبثقة

  .باخلالق عز وجل وااللتزام بأوامره وجتّنب نواىيو واليت تقوم على ركيزة اإلديان
أمهية بالغة إذ ال يقتصر اىتمامو على وضع الضوابط اليت حتكم عملية االستثمار  الستثمارلاإلسبلم   يويل 

  . وضع العديد من ادلبادئ اليت حتث على االستثمار وتوجبوى إىليتعد بل

 االستثمار اإلسبلمية تعترب منظومة متكاملة تليب االحتياجات االجتماعية واالقتصادية إن ضوابط
ال يكون إال بااللتزام التام والكامل   واّلذيوالروحية للفرد ادلستثمر ورلتمعو مبا حيقق مفهوم الرفاىية الشاملة

 .االقتصادي اإلسبلمي  بضوابط االستثمار يف ادلذىب
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: تـــمـــهــــيــد

تستخدم ادلصارف اإلسالمية أسلوب االستثمار بادلشاركة باعتباره أسلوبا فعاال و متميزا عما تقوم بو 
ادلصارف التقليدية واليت تؤدي وظيفتها وفق أسعار الفائدة،وىذا ما أدى هبا إىل الفشل يف استقطاب وتعبئة 

 .ادلدخرات يف الدول اإلسالمية ،حيث نطمح أن سبارس وساطتها يف ظل مبادئ االقتصاد اإلسالمي

يعتمد ادلنهج اإلسالمي يف استثمار رأس ادلال و تنميتو عن طريق اإلشراك الفعلي يف النشاط االقتصادي، 
فال يوجد كسب بدون جهد و سلاطرة،لذا تزايد اىتمام ادلسلمُت يف سلتلف الدول دبا فيها الغربية على استثمار 

أمواذلم بعيدا عن شبهة الربا، وعليو تعترب ادلشاركة من أىم الصيغ اإلسالمية ادلعمول هبا للتمويل يف البنوك 
اإلسالمية،وىو استثمار قائم على مبدأ الغنم بالغرم أي ادلشاركة يف الربح واخلسارة اليت تتحقق وفق النسب ادلتفق 

. عليها

سنحاول من خالل ىذا الفصل معاجلة إشكال سعر الفائدة ،وما ىو البديل الذي أقره اإلسالم دلواصلة 
. وبالتايل استمرار النشاط االقتصادي يف اجملتمع العملية االستثمارية،

. عــمــومـــيــات حــول الــــمــــشــاركـــــة:الـــمــبـحــث األول

إن ادلشاركة أسلوب سبويلي مستحدث ، يقوم بو ادلصرف اإلسالمي للتمويل الذي يطلبو ادلتعامل معو ، 
وذلك دون تقاضي فائدة ثابتة كما ىو احلال يف البنوك التقليدية ، وإظلا يشارك ادلصرف يف الناتج اتمل ، إما 

 .ربح أو خسارة ، ويف ضوء قواعد و أسس توزيعية متفق عليها بُت ادلصرف وطالب التمويل قبل بدأ التعامل 

. مــفـــهــوم الــمـــشــــاركـــة:الــمــطــلـب األول

:  يقال ،ة والشَّرِكة الشرك :ك شارادلشاركة لغة ىي االختالط و االمتزاج،وىي مشتقة من األصل العريب
 فهي عقد بُت ،أما اصطالحاشـارك أحدعلا اآلخرأي  دبعٌت تشاركا ، وقد اشًتك الرجالن  إثنُتاشًتكا

ويكون الربح على أساس ،  يكون فيو ادلال والعمل شـراكة بُت الطرفـُت أو األطراف  ،طرفُت أو أكثر
ص  ادلال ادلقدمة من كل ، واخلسارة تكون على قدر حص (أي نسبة مئوية  )االتفاق بنسبة شائـعة 

طرف دون تقصَت من أحد األطراف،ويضم عقد ادلشاركة ادلصرف اإلسالمي كأحد األطراف و الذي 
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يف نشاطو االقتصادي أو مشروعو بتقدًن التمويل الذي يطلبو العميل،دون أن  (أو العمالء)يشارك العميل
 (أو العمالء)يتقاضى فائدة ثابتة أو عائدا ثابتا، أما الطرف اآلخر فهو العميل

والذي يشارك حبصة معينة قي التمويل الكلي للمشروع، كما أنو قد يتوىل مسؤولية إدارة ادلشروع 
. واإلشراف على تنفيذه إذا ما توافرت لديو ادلهارات واخلربة العملية الكافية لتحقيق النجاح

ويشتمل عقد ادلشاركة بُت الطرفُت على توزيع عائد ادلشروع أو النشاط سواء أكان رحبا أم خسارة حسب 
: 1األسس التالية

ػلصل العميل ادلشارك على حصة معلومة من صايف الربح تتمثل بنسب مئوية أو مبلغ نقدي متفق -أ
. عليو، مقابل إدارتو وتنفيذه للمشروع

العقد بنسبة مساعلة كل منهما يف إصبايل  (أو أطراف)يوزع الباقي من الربح الصايف ادلتحقق بُت طريف-ب
. التمويل

يف حالة اخلسارة يقتصر توزيعها فقط على أساس نسبة ادلساعلة يف التمويل لكل طرف، وال ػلتسب -ج
. يف ذلك مشاركة العميل جبهده وعملو، إذ أنو ؼلسر فقط اجلهود ادلبذولة وال يتحمل نصيبا إضافيا منها

. أما إذا كانت اخلسارة ناذبة عن إعلال ادلشارك أو تقصَته أو سلالفتو لشروط العقد فإنو يتحملها لوحده

. أنـواع و صـور الـمـشـاركـة:الــمـطلـب الـثـاني

ادلشاركة الدائمة ، وادلشاركة ادلتناقصة أو ادلنتهية : تنقسم ادلشاركة  بصفة عامة إىل نوعُت وعلا 
 .2،وسنتناول كال النوعُت من خالل الفرعُت التاليُتبالتمليك

 

 

                                                           
 .521زلمود حسن صوان،أساسيات االقتصاد اإلسالمي،مرجع سبق ذكره،ص،: 1

عالش أضبد،زلّفزات النشاط االقتصادي يف اإلسالم،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف االقتصاد،جامعة بن يوسف بن خّدة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم : 2
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 .ادلشاركة الدائمة : الفرع األول 

قتضاىا يقوم البنك باالشًتاك مع شخص أو أكثر إلنشاء مشروع استـثماري ، ويكون التمويل مشًتكا مب
بُت صبيع األطراف ، فيكون لكل طرف نصيب من األرباح اققة فعال ، وإال ربّمل كل طرف نسبة من اخلسارة 
حبسب مشاركتو يف ادلشروع ، وتكون ااسبة للخسائر واألرباح كل سنة مالية ، ويطلق على ىذا األسلوب من 

 ويتميز ىذا النوع من ادلشاركات بكونو يسمح ألكثر من طرف دبتابعة ادلشروع ،التمويل اسم ادلشاركة ادلستمرة
إال فيما ، واحلرص على صلاحو ، كما يتميز أيضا بتوفَت التمويل الالزم للمشاريع االستـثمارية دون تكاليف رأمسالية 

 . دوما مع افًتاض استقرار قيمة النقود اتعلق بتكلفة الفرصة البديلة ، ويف مثل ىذه احلاالت يكون العائد موجب

قسيمها بينهم على  بتيلتزمون و، زيادة األرباح ل ، ويسعونويف إطار ادلشاركة يعمل ادلشاركون معا يف تنمية الشركة 
 ؽلكن أن يشًتك اثنان فأكثر يف رأس ادلال على أن يعمل أحد ويف صيغة أخرى .عند إبرام العقد عليو  تفقواما ا

 . يضاف إىل ربح رأس مالوبشرط أن يكون للعامل جزءاً من الربح نظَت عملو، األطراف فقط 

شريكُت فأكثر يف رأس ادلال ، فإن ذلك يسهل عملية اإلدارة وادلتابعة والرقابة ، إذ يكون بوكون الشركة تكون 
احلرص على صلاح ادلشروع من عدة أطراف عامال مساعدا على االستغالل األمثل للطاقات ادلتاحة ، كما تسمح 

. العملية بتجاوز ادلشاكل اليت قد تعًتض عملية إسبام ادلشروع 

الختالف اتفاديا للغرر ووفق نسبة مئوية ويف رلال األرباح غلب أن تكون طريقة تقسيمها زلددة مسبقا   
 ، وعلى ذلك يتم التعاقد ويتم إنشاء الشركة ، إذ سبثل األرباح ادلشاركةبُت الشركاء ، وبالتايل يكون الرضا أساس 

اذلدف األساسي من إقامة ادلشروع وسبويلو ، وتنمية ادلال باالستـثمار لن تتحقق إال إذا ربققت األرباح ، واإلسالم 
. حريص على عدم االختالف يف صبيع اجملاالت ، خاصة يف رلال األموال 

ادلشروع يتحملها كل مشارك بقدر نصيبو من   يف كون خسارة ،وؽلتاز االستـثمار بادلشاركة عن االستـثمار بادلضاربة  
يتحملها صاحب رأس ادلال ، ويكفي العامل ما خسره من قوة  ادلشروعرأس ادلال يف الشركة ، بينما ادلضاربة خسارة 

  اخلسارة يقل الضرر ، فيكون ذلك سببا يف اإلقبال على ىذا النوع منربمل أطراف ادلشاركة ويف حالة عملو ،
   .الستثمارات

كما أن االستـثمار بادلشاركة غلعل البنك طرفا مباشرا يف اإلدارة وادلراقبة ، دبا يضمن نصيبو يف رأس ادلال 
دون احلاجة إىل ضمانات أخرى ، خبالف ادلضاربة اليت يتوىل العامل شؤون إدارة ادلشروع االستـثماري باعتباره 
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مشًتكا بقوة عملو ، وتدخل البنوك التجارية يف ادلشاركات هبدف استـثمار أمواذلا لتتمكن من ربقيق العائد ، 
 .وسوف غلد البنك يف ذلك البديل الشرعي لعملية اإلقراض بفائدة 

. ادلشاركة ادلتناقصة : الفرع الثاين 

 يتم دبقتضاىا إنشاء مشروع استـثماري بُت البنك ومن يشاركو ، على أن يلتزم البنك ببيع أسهمو تدرغليا 
للشركاء الذين يلتزمون بالشراء ، إىل احلد الذي يستويف معو البنك كل مستحقاتو ، ويصبح ادلشروع ملكا للشريك 
أو للشركاء ، فالعملية تسمح للبنك باحلصول على األرباح ، وتسمح للشركاء باحلصول على مشروع استـثماري مل 

يكن بإمكاهنم إنشاؤه دبفردىم 

وادلشاركة ادلتناقصة تعترب شكال خاصا من أشكال ادلشاركات اليت تتوج يف النهاية دبلكية شريك البنك 
لألصل االستثماري أو ادلشروع ، فيكون البنك بذلك سببا يف إنشاء صبلة من االستـثمارات احلقيقية ، ومساعدا 

 يف ربقيق التنمية االقتصادية بعيدا عن ازباذ النقود وسيلة لتحقيق العائد 

ىو عدم قدرة الكثَت من أصحاب األفكار ، إن اإلشكال القائم يف الدول اإلسالمية يف رلال االستـثمارات 
مركزىم ادلايل ، ويف كثَت من األحيان تضيع الفرص االستـثمارية ، ف  ضعاالستـثمارية على ذبسيد أفكارىم بسبب

 وإظلا أمام ضياع كل الفرص االستـثمارية اليت تتاح أمام األفراد الذين ال ،وال صلد أنفسنا أمام تكلفة الفرصة البديلة 
. ؽللكون التمويل الكايف 

إن ىذا اإلشكال غَت قائم أمام ادلستـثمرين الذين يتعاملون بالقروض البنكية ، إال أن ذلك يكون غَت شلكن 
اليت تسمى حاليا بسعر الفائدة، ويف كثَت من األحيان تكون ودلن يبحثون عن التمويل اخلايل من شبهة الربا 

ادلشاريع االستـثمارية ادلعروضة من قبل ادلؤسسات صغَتة ، والبنك ليس بإمكانو تبٍت العديد منها ليبقى لو 
 . فيها نصيب ، على ىذا األساس سبثل ادلشاركة ادلنتهية بالتمليك أسلوبا لتنفيذ تلك ادلشاريع

البنك يف ىذه احلالة يستفيد من دخل طيلة مدة بقائو شريكا يف ادلشروع االستـثماري ، كما يتمكن من إن 
اسًتداد نصيبو ادلايل يف ادلشروع تدرغليا دون أن يضطر الشريك اآلخر إىل البحث عن موارد مالية إلعادة تلك األموال 

 رأس ادلال يف ظل ، وبالتايل يستطيع األفراد ادلشاركون للبنك من احلصول على دخل ومن تسديد نصيب البنك يف
 تسمح ىذه الطريقة للبنك من استخدام  وشروط ميسرة ، إىل احلد الذي يتملك فيو ادلشاركون ادلشروع كلية

أموالو دون احلاجة إىل الوساطة ادلالية التقليدية اليت تعمل هبا البنوك التجارية ، كما تؤدي العملية إىل ربقيق العديد 
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من ادلشاريع االستـثمارية ، اليت تسمح دلالكيها فيما بعد من التوسع أكثر ، عن طريق توظيف العائد الذي يصبح 
. من حقهم فقط ، بعد استيفاء البنك لنصيبو من رأس ادلال 

 .حــكــم الــمـشــاركـــة:الــمــطــلـب الــثــالــث

يشَت رجال الفقو اإلسالمي إىل أن شرعية وإباحة ادلشاركة تستند إىل تعاليم القرآن والسنة وإصباع 
العلماء، وىذا راجع لكون االستـثمار بادلشاركة ال يلحق الضرر بأحد الطرفُت ، وىذا خبالف سبويل 

االستـثمارات بالقروض البنكية ، أين صلد أن طاليب القروض االستـثمارية ملزمون بإعادة أصل القرض مع 
فوائده بغض النظر عما إذا ربح ادلشروع أم خسر ، ىذا خبالف التمويل بادلشاركة أين يشًتك الطرفان يف 

.                 عندئذ ال يكون ألحد الطرفُت الفرصة األكيدة يف احلصول على العائد ، الربح واخلسارة 

.   1﴾فَِإْن َكانـُْوْا َأَكثـََر ِمْن َذِلَك فـَُهْم ُشرََكْاُء ِفْي اْلثُـُّلْث ﴿:  يقول ا تعاىل :من الكتاب 

َرْا ِمَن اْلُ َلطَْاِء لََيْبِ ْي بـَْ ُ ُهْم َعَل  بـَْ ْ  ِ الَّن الَّنِ ْ َن  َم ـُْوا َوَعِمُلوْا اْل َّناِلَحاتِ ﴿: ويقول أيضا    2  ﴾َوِ نَّن َكِثيـْ

إن ا عز وجل :  يف احلديث القدسي فيما يروي عن أيب ىريرة أن الرسول صلى اذلى عليو وسلم قال :من الس ة 
،  [َأنَْا ثَاِلُث الشَّنرِ َكْيِن َما َلْم َ ُ ْن َأَحُدُهَما َصاِحَبُه فَِإَذا َخاَن َأَحُدُهَما َصاِحَبْه َخَرْجُت ِمْن بـَْيِ ِهَما]:يقول 
أنا معهما باحلفظ و اإلعانة ، أمدعلا بادلعونة يف أمواذلما وأنزل الربكة يف ذبارهتما ، فإذا وقعت بينهما اخليانة : دبعٌت

 . رفعت الربكة و اإلعانة عنهما 

  وقد بعث رسول ا صلى ا عليو وسلم الناس يتعاملون بالشركة فأقرىم عليها، كما ثبت يف كثَت من 
 .  [  َُد اهلِل َعَل  الشَّنرِ َكْيِن َمااَل  ـََتَ اَونَا ]:األحاديث و قال عليو الصالة و السالم

      وما رواه أضبد يف مسنده عن ابن السائب أن النيب صلى ا عليو وسلم شاركو قبل اإلسالم يف التجارة، فلما 
  [َمْرَحًبا بَِأِخي َوَشرِ ِكي، َكاَن اَل  َُدِاري َواَل  َُماِري]:كان يوم الفتح جاء فقال النيب صلى ا عليو وسلم

                                                           
 .12:سورة النساء،اآلية: 1

 .24:سورة ص،اآلية: 2
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وأصبع ادلسلمون على جواز الشركة يف اجلملة وإظلا اختلفوا يف أنواع منها، وال : فقد جاء يف ادلعٌت: من اإلجماع
 .يزال ادلسلمون يتعاملون هبا من لدن رسول ا صلى ا عليو وسلم إىل يومنا ىذا دون اعًتاض الفقهاء

. تــمــو ــل االســتــثـمـار بــالــمــشـاركـة:الــمـبــحــث الــثـــانــي

نقصد هبا دخول ادلصرف وحده أو بادلشاركة مع شلولُت آخرين يف سبويل " ادلشاركة "عندما نذكر صيغة
  . (فرد أو رلموعة أفراد  )أحد ادلشروعات اليت يتقدم هبا عميل 

يعترب ىذا األسلوب من أفضل ما طرحتو ادلصارف اإلسالمية من معامالت مالية وأساليب سبويلية وطرق استثمارية 
وىي إحدى الدعائم األساسية يف جذب الودائع وربقيق األرباح بل ؽلكن القول أن نظام ادلشاركة غلسد أحد 
الفروق اجلوىرية بُت البنوك التقليدية و البنوك اإلسالمية فهو عبارة عن بديل إسالمي لعمليات االستثمار اليت 

 . تقوم هبا البنوك التقليدية 

.  1شــروط الــمـــشــــاركـــة: الــمـطــلــب األول 

 بالشركاء ومنها ما يتعلق برأس ادلال وبالعمل ق       مت وضع شروطا لصحة ادلشاركة ، وىذه الشروط منها ما يتعل
.  و التنفيذ و األرباح و اخلسائر 

.  الشروط ادلتعلقة بالشركاء: الفرع األول

يشًتط يف كل شريك أن يكون أىال للتوكيل أي أن يكون يتمتع باألىلية الكاملة اليت ذبعلو أىال :األىلية:أوال
للتصرف بل باألصالة و الوكالة يف آن واحد وتصح ادلشاركة من أىل حسن التصرف والتوكيل ومن جاز لو أن 

 .يتوكل جاز لو أن يشارك

ولكن مع  (اليهودي ، والنصراين  )غلوز مشاركة ادلسلم الكتايب : ال يشًتط أن يكون الشريك مسلما :ثانيا
هنى الرسول : اشًتاط الرقابة على الكتاب كما ثبت أن النيب هنى عن ذلك يف قول احلالل بإسناده عن عطاء قال 

 . صلى ا عليو وسلم عن مشاركة اليهودي و النصراين إال أن يكون البيع و الشراء بيد ادلسلم 

                                                           
- بابا خويا زلمد ، من أساليب االستثمار وتوزيع الربح يف ادلصارف اإلسالمية ، مذكرة لنيل شهادة الدراسات العليا يف العلوم ادلالية ، ادلعهد الوطٍت للمالية :  1

 .  67: ، ص1991القليعة ، دورة جوان 
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.  الشروط ادلتعلقة برأس ادلال: الفرع الثاين

.  ليس شرط تساوي ادلساعلات بُت األفراد حبيث كل حسب مقدرتو يف ادلساعلة -

. أن تكون ادلساعلات من النقود ادلتداولة و ادلتعرف هبا ويكون معلوم القدر و اجلنس و الصفة -

أن يكون رأس ادلال عينا حاضرا ،أما عند العقد أو عند الشراء فال غلوز أن يكون دينا يف ذمة شريك آخر وال -
 يف الدين وال يف ادلال نماال غائبا ألن ادلقصود من ادلشاركة الربح وذلك بواسطة التصرف والتصرف ال يكو

.  الغائب

يشًتط ربديد حصة كل شريك لتفادي النزاع الذي من شأنو أن يكون يف حال توزيع األرباح وحصص كل -
. الشركاء غَت معلومة

أما فيما ؼلص خلط أموال الشركاء فقد ذىب صبهور الفقهاء إىل أنو ليس شرطا يف صحة العقد ، وىذا اخللط 
يكون بوضع الشريكُت ألمواذلم يف مكان واحد ويف صندوق واحد خاص بادلشاركة لدى أحد البنوك اإلسالمية 

.  حيث ؼلرج ادلال من الضمان الشخصي إيل الضمان ادلشًتك

.  مع العلم أنو ال غلوز ألحد الشركاء أن ؼللط مالو اخلاص دبال الشركة دون أن يستأذن شريكو 

.  الشروط ادلتعلقة بالعمل والتنفيذ:  الفرع الثالث

       ؽلكن لكل شريك أن يتصرف يف مال ادلشاركة يف حدود ما اتفق عليو الشركاء فال غلوز ألي شريك القيام 
:  بأحد األعمال التالية 

.  أن يدفع مال الشركة مضاربة لغَته -

.  أن يوكل غَته يف التصرف بأموال الشركة دون حصة -

.  أن ؼللط نالو اخلاص دبال الشركة دون إذن من الشركاء كهبتها أو اقًتاضها - 

:        أما ما ؽلكن فعلو 
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البيع والشراء بثمن احلاضر و ادلؤجل كلو أو بعضو والقيام بكل عمل معتاد بُت العاملُت يف ىذا اجملال طادلا -
.  وجدت فيو مصلحة الطرفُت أو الضرورة لسَت العملية

ؽلكن للمصرف اإلسالمي أن يفوض شريكو يف التصرف يف مالو ادلخصص لعملية ادلشاركة بالوكالة عنو ألن - 
عقد ادلشاركة بٍت على الوكالة و الكفالة و األمانة مقابل نسبة مشاعة من الربح بأخذىا الشريك مقابل إدارتو 

.  وتنفيذه للعملية باإلضافة إىل نصيبو بنسبة مشاركتو يف رأس مال عملية ادلشاركة 

.  الشروط ادلتعلقة باألرباح و اخلسائر:  الفرع الرابع

يقسم صايف األرباح بُت الشركاء بنسبة معلومة بالتساوي او التفصيل بقدر مساعلتو وعلى : حالة الربح :أوال
أساس نوع النشاط ودرجة ادلخاطرة ، ويف حالة ما اشًتط الشركاء مبلغ معُت لنفسو كمائة أو ألف أو ضلوىا 

.  فسدت ادلشاركة 

تكون على قدر حصص ادلال ادلقدم من كليهما أي تتوزع بُت الشريكُت بنسب مشاركة كل : حالة اخلسارة :ثانيا
منهما يف رأس مال العملية، وذلك يف حالة ما إذا كانت اخلسارة بسبب ظروف ال دخل للمشاركة فيها أو سلالفتو 

 .  هك على شرييلشروط العقد، فيتحمل ادلشارك وحده مقدار الضرر الذ

.  مــراحــل الـتـمــــو ـــل بــالــمشـــاركــة: الــمــطـلـب الــثــانـــي

:  1       التمويل بادلشاركة ؽلر وفق ادلراحل التالية

.     طلب التمويل بادلشاركة:الفرع األول 

       يستقبل ادلتعامل طلب التمويل بادلشاركة عند حضوره إىل البنك من طرف ادلسؤول عن ىذا النشاط ويرد 
.  على استفساراتو ويشرح لو بتبسيط األساليب الشرعية لتمويل العمليات االستثمارية ادلتبعة بالبنك 

بعدىا ذبرى مناقشة مبدئية مع ادلتعامل عن طبيعة العملية ادلطلوب سبويلها باإلطالع على الدراسة ادلقدمة من 
ادلتعامل هبدف الوقوف ادلبدئي على مدى سباشي العملية مع طبيعة وضوابط التمويل الشرعي وربديد البيانات و 
ادلعلومات الناقصة،واليت يطلب من ادلتعامل بيانا بادلستندات الواجب استفاؤىا وكما يتم تسجيل ملخص بنتائج 

                                                           
 .االنًتنيتمراحل التمويل بادلشاركة،مصدر مأخوذ من شبكة : 1



                                                                          ةــــــــــشاركـــــــــــمار بالمــــــثــــــــاالست                                                                                                    ــثلاــــــــــصــــــل الثــــــالف

40 
 

ادلناقشة ، وعند اتضاح رغبة طالب التمويل يف انتقاء صيغة ادلشاركة فعلى أساسها يقوم باستفاء ظلوذج طلب 
.  التمويل بادلشاركة 

. البحث و الدراسة : الفرع الثاين

        يقوم قسم الدراسات باإلطالع على طلب التمويل بادلشاركة و البيانات ادلقدمة من ادلتعامل، وعند 

االنتهاء من صبع البيانات وادلعلومات الالزمة يقوم ادلسؤول ادلختص بتحليل ىذه البيانات وذلك بتحليل مركزه 
ادلايل ، ودراسة اقتصادية سلتصرة عن العملية ، وإن قدم ادلتعامل الدراسة بنفسو فعندىا يقوم البنك بتقييم الدراسة 
ادلقدمة وتقدًن ادلركز ادلايل للمتعامل مث يقوم ادلختص بتقدًن مذكرة شاملة عن العملية مدعما إياىا بوجهة نظرة مث 

. ترفع ادلذكرة إىل مستوى ازباذ القرار 

.  ازباذ قرار التمويل بادلشاركة وتنفيذه: الفرع الثالث

       بعد احلصول على مذكرة الدراسة يقوم ادلستوى اإلداري بازباذ القرار إما بادلوافقة أو بالرفض أو بالتعديل أو 
. طلب مزيد من البيانات

      ففي حالة ادلوافقة يقوم ادلختص البنكي بتجهيز عقد ادلشاركة ويتم إرسالو إىل التنفيذ و ادلتابعة والذي بدوره 
يقوم بإخبار ادلتعامل إلمضاء العقد ويكون اإلمضاء من البنك كذلك ويبقى للطرفُت حق - قسم التنفيذ - 

.  االحتفاظ بنسخة لكل واحد منهما من أصل العقد 

. متابعة العمليات :الفرع الرابع 

       بعد ازباذ قرار التمويل تبدأ عملية ادلتابعة ببدء اإلجراءات التنفيذية الالزمة لسَت العملية ، حيث يقوم 
ادلوظف ادلخصص من طرف البنك اإلسالمي متابعة التمويل والتأكد من حسن سَت العملية وفقا للربنامج 

والشروط ادلتفق عليها يف العقد ونقل صورة حقيقية عن حالة العملية وعرضها على إدارة البنك ، ويقوم ىذا 
ادلوظف بتقدًن ادلساعدة و اخلربة الفنية و اإلدارية اخلاصة بالعملية يف حدود اإلمكانيات من خالل ادلعايشة 

:  الفعلية للشريك ولعملية ادلشاركة وتتم ادلتابعة بعدة وسائل منها 

إن تطبيق أسلوب ادلشاركة سوف يؤدي إىل اطلفاض أو إىل انعدام التمويل بالقروض وىو ما سوف يًتتب عليو -
عدم اعتماد مؤسسة التمويل على الفرق بُت سعر الفائدة ادلدينة والدائنة شلا يدفع ىذه ادلؤسسات إىل ذبنيد كل 
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طاقاهتا وإمكانياهتا يف استخدام األموال ادلتاحة لديها يف ادلشروعات اليت ربقق عائدا رلزيا وىو ما يدفع بعجلة 
.  التنمية إىل األمام

يتميز أسلوب التمويل بادلشاركة بادلرونة و مالءمتو لكافة أوجو التمويل يف سلتلف قطاعات النشاط االقتصادي -
.  شلا يساعد مؤسسات التمويل على القيام بدورىا ادلنوط هبا 

ال يعتمد ىذا األسلوب كثَتا على الضمانات اليت يتطلبها نظام التمويل باإلقراض وتقف ىذه الضمانات حجر -
عثرة أمام صغار ادلستثمرين فهم ال يستطيعون تلبية كافة الضمانات والشروط اليت تطلبها مؤسسات اإلقراض 

.  بالفائدة 
وتتمثل يف القيام بزيارات ميدانية دلوقع العمل ومقابلة الشريك شخصيا و اإلطالع على السَت : ادلتـابعة ادلـيدانية* 

.  احلقيقي للعملية

تتم عن طريق طلب تقارير دورية من الشريك عن موقف العملية وطلب ادليزانيات و ادلراكز : ادلـتابعة ادلكـتبية* 
.  ادلالية وغَتىا

. التصـفية وتوزيـع األربــاح:الفرع اخلامس

نسبة مئوية للشريك مقابل العمل واإلدارة أما النسبة الباقية توزع بُت البنك والشريك بنسبة : حالة الربح:أوال
.  مشاركة كل منهما يف رأس مال ادلشاركة

إذا كانت اخلسارة بسبب ظروف ال دخل للمشارك فيها يتحملها كل من ادلشارك وادلصرف :حالة اخلسارة:ثانيا
حسب مساعلة كل واحد منهما يف رأس ادلال،أما إذا كانت اخلسارة بسبب تقصَت أو إعلال أو عدم التزام 

.  بالشروط ادلتفق عليها فإن ادلشارك يكون مسؤوال عن اخلسارة اليت وقعت

.   بــالـمــشــاركـــة لمــزا ــا الــتــمــو ــ: الــمـطــلـب الــثــالــث 

:          إن التمويل بادلشاركة يتميز خبصائص غلعلو ؼلتلف عن األساليب التقليدية لنظام الفوائد ومن أعلها 

ال يتضمن أسلوب ادلشاركة أدىن شبهة للربا ولذلك فهي الصيغة اإلسالمية الرائدة كبديل للنظام الربوي وىو ما -
.   رجال األعمال وبالتايل غللب الكثَت من األموال ادلكتنزة إىل الدورة االقتصادية  نػلقق رغبات كثَت م

ارتباط ربح ادلمول يف صبيع أساليب التمويل ادلذكورة بادللكية، فاستحقاقو لألرباح بسبب موضوعي وشرعي، فهو -
نظام حلصص ادللكية، ونظام يعامل الودائع باعتبارىا أسهما وال يضمن قيمتها االمسية، وبالتايل فهذا النظام حُت 
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يسمح بامتصاص ىذه  (مثل السحب اجلماعي للودائع )يواجو ظاىرة حدوث صدمات ألوضاع األصول 
يف حوزة اجلمهور لدى البنك، وذلذا فإن القيم  (الودائع)الصدمات فورا عن طريق التغيَتات يف قيم األسهم 

احلقيقية ألصول وخصوم البنوك يف مثل ىذا النظام ستكون متساوية عند كال النقاط الزمنية، فهذا النظام ىو أكثر 
.  استقرارا

خلو التمويل من أسعار الفائدة اددة والذي يؤدي إىل زبفيض تكلفة السلعة ادلنتجة وىو ما يؤدي إىل -
.  اطلفاض سعرىا عند بيعها للمستهلك

ال ػلمل أسلوب ادلشاركة بالتمويل يف طياتو أي آثار تضخمية كما ىو احلال يف التمويل بالقروض وذلك ألن -
.  نظام ادلشاركة ال يؤدي إىل خلق االئتمان وال يعُت عليو ومن مث تضيق فرص التضخم النقدي

 .ةدــائــفــر الــعــســل لــديــبــح كــــّربـــّدل الــعــ م:الــمــبحـث الــثــالــث

        إن عملية ادلشاركة يف ادلشاريع االستـثمارية تستدعي أن يستفيد أصحاب ادلساعلات ادلالية من العائد 
ادلتمثل يف األرباح اققة فعال من ادلشروع أو رلموعة ادلشاريع ، وهبدف تفادي أي اختالف بُت ، واالستـثماري 

الشركاء ينبغي أن تتحدد طريقة اقتسام األرباح على أساس النسبة ادلـئوية ال على أساس القيم ادلطلقة ، ورغم أن 
سب على أساس أصل القرض ، األمر الذي يضمن للبنك عائدا معتربا  بينما ، سعر الفائدة ىو نسبة إال أنو ػلح

يتحمل ادلستـثمر تكاليف إضافية قد تستغرق الربح كلو ، وباعتبار أن ادلصرف يكون طرفا يف العملية ، بإمكانو 
استخدام معدل الربح للمشاركة يف األرباح لقبول سبويل االسـتـثمار جبزء من رأس ادلال الذي يتكلفو ادلشروع ، 

عدالت الفائدة ، ففي ظل م  وفقويهدف ذلك إىل استيعاب سلتلف ادلدخرات اليت ال يرضى أصحاهبا توظيفها
 ؽلكن أن صلد التمويل الكايف باشًتاك رلموعة من األفراد يف رأس ادلال الذي ػلتاجو  ،العمل دبعدل الربح الفعلي

.   ادلشروع 

.اركةــ ق المشـقـدور م ّدل الّربح في تح: لب األول ــطــالم  

، وىذا لكونو من إن ادلستـثمر يسعى للحصول على األموال الالزمة لتمويل مشاريعو االستـثمارية         
أصحاب العجز ادلايل ، أي ال تكفي األموال ادلتاحة لديو لتمويل مشروعو االستـثماري ، والبحث عن األموال 

يقتضي أن تحقّدم لألفراد التحفيزات الكافية ، فكيف يرضى أصحاب الفائض ادلايل بتقدًن أمواذلم ألصحاب 
 . العجز ادلايل ؟ ىي عملية ربتاج إىل ربفيز يسمح بتنفيذىا بطريقة شرعية ال إشكال فيها



                                                                          ةــــــــــشاركـــــــــــمار بالمــــــثــــــــاالست                                                                                                    ــثلاــــــــــصــــــل الثــــــالف

43 
 

      إن النظام الرأمسايل يقدم للمدخرين سعر الفائدة مقابل مدخراهتم ، أي ػلفز األفراد على التنازل عن جزء 
 أمال يف احلصول على عائد مستقبال ، وتزداد تلك  ،من استهالكهم احلايل لتمويل العمليات االستـثمارية

  :1ادلدخرات وتنقص حسب اذباىُت

وبالتايل فإن ادلدخرات  2ؽلثلو التيار االقتصادي الكالسيكي ، حيث غلعلون االدخار تابعا لسعر الفائدة: األول 
 : أي تزيد وتنقص تبعا لتغَت سعر الفائدة ، والعالقة بينهما طردية 

                             S=-a+xi 

وعليو فإن قرار االدخار يسبق قرار االستهالك حسب كون الزيادة يف سعر الفائدة كافية لتحفيز االدخار ، تفـ
أمال يف ، النظرية الكالسيكية ، لكون األفراد يقررون حجم ما يدخرونو تبعا لسعر الفائدة السائد يف السوق 

احلصول على دخل مستقبال يسمح ذلم بزيادة مستوى استهالكهم ، وما يتبقى ذلم بعد ذلك من دخل ؼلصصونو 
. هبدف االدخارلالستهالك ، فهم إذن يؤجلون االستهالك احلايل الذي يقبل التأجيل 

 ويتحدد االستهالك 3سبثلو ادلدرسة الكينـزية ، حيث يربط كينـز كال من االستهالك واالدخار بالدخل ادلتاح: الثاين 
أوال ، وما يتبقى من الدخل ادلتاح يتم ادخاره ، ويزيد الدخل ادلتاح بزيادة األجر النقدي أو بتخفيض الضرائب أو 
بزيادة التحويالت احلكومية لألفراد ، والعالقة بُت االستهالك والدخل ادلتاح عالقة خطية أو قريبة من اخلطية أي 

: يزيد االستهالك بنسبة معينة كلما زاد الدخل ادلتاح بقيمة ما ، حيث 

                                 C=a+byd 

                                                           
 .180:عالش أضبد،مرجع سبق ذكره،ص: 1

2:Michel Dévoluy , Théories macroéconomiques , Fondements, deuxième édition , Armand Colin , 
Paris 1998 , p36 . 

 

3: Daniel Labaronne , Macroéconomie , Équilibres macroéconomiques , éditions du seuil , Paris 1999 , 
p32 .  
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واالستهالك ربكمو حسب كينـز عوامل موضوعية مثل الدخل ادلتاح واألسعار وعوامل ذاتية ، مثل تفضيل         
.ادلستهلك لسلعة دون أخرى ، أو خدمة على أخرى   

      ويف كال احلالتُت فإن العائالت تستهلك جزءاً من دخلها وتدخر ما يزيد عن حاجاهتا االستهالكية ، فهل 
العائالت يف الدول اإلسالمية تدخر أمواذلا الزائدة عن حاجاهتا االستهالكية ؟ سؤال ػلتاج إىل دراسة وربليل نظرا 

بالنقود  لكون الثقافة االدخارية غَت موجودة لدى ىذه العائالت ، إضافة إىل اعتماد االكتـناز كأسلوب لالحتفاظ
 .شروع املالزائدة عن احلاجات االستهالكية ، واالكتـناز ىو حبس ادلال عن أوجو االستـثمار

عندما يضغطون ، االدخار ىو ادلبالغ اليت ػلتفظ هبا األفراد لالحتياط أو لالستـثمار  : " تـ ر ـــف
من ادلوارد عن  االستهالك إىل مستوى أقل من مستوى الدخل ، وعن طريق االدخار ؽلكن ربويل جزء

 " . سلع االستهالك احلاضر إىل استخدامها يف أغراض رأمسالية

 إن ذكر االحتياط يف ىذا التعريف ال ؼلدم ما نريد الوصول إليو ، نظرا لكون اإلشكال القائم يف الدول اإلسالمية 
ىو االدخار الذي يوجو لتمويل االستـثمارات ، ال االحتياط الذي ػلتفظ بو لتغطية النفقات غَت ادلتوقعة ، على 

. اعتبار أن الطلب على النقود يتعلق يف أحد أنواعو بغرض احليطة واحلذر 

 على ىذا األساس ال نسمي ادخارا تلك األموال اليت تضعها العائالت جانبا يف البيوت ألن ذلك يعد اكتنازا ، 
بينما االدخار يعٍت وضع األموال الزائدة عن االستهالك يف متناول رجال االستـثمار ، وىذه العملية مل ربظ بقبول 

العائالت يف الدول اإلسالمية ، إما بسبب كون الوساطة ادلالية تتعامل بأسعار الفائدة ، أو لكون الكفاءات 
 مل تسمح تلك الظروف لذلكاالستـثمارية غَت متوفرة دبا يسمح من زيادة الوعي االدخاري لدى العائالت ، 

بتعبئة ادلدخرات ، فاألموال الفائضة عن االستهالك اليت يتم اكتنازىا أو وضعها لدى ادلصارف التجارية كودائع 
ربت الطلب ، ىي أكرب بكثَت من األموال اليت يتم ادخارىا فعال لدى ادلؤسسات ادلالية ، وىذه ىي السمة الغالبة 

 .لكل األفراد يف الدول اإلسالمية 

السبب الرئيسي يف ضعف االدخار الفعلي لدى العائالت يف الدول اإلسالمية ، يتمثل يف موقف اإلسالم من و 
. سعر الفائدة الذي يعتربه ربا حّرم بنصوص القرآن والسنة ربرؽلا قاطعا ال لبس فيو 

 وتأكد أثر ىذا السبب على حجم ادلدخرات ، زلاولة صّناع القرار يف الدول اإلسالمية استصدار فتاوى من 
علماء الشريعة اإلسالمية تبيح التعامل بسعر الفائدة يف رلال االدخار يف ادلؤسسات ادلالية ، أو االقًتاض منها ، 
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وقد حدث ىذا فعال ، فعلى سبيل ادلثال صدرت فتوى بكون التعامل بالفوائد مع البنوك احلكومية ال يعترب ربا ، 
 ، بينما ربا اجلاىلية كان يقدمو يف مركز قوةوىذا لكون الدولة ىي اليت تعطي الفوائد على ادلدخرات وىي 

 .الضعفاء لألقوياء ، وبالتايل يدخل يف باب استغالل اإلنسان ألخيو ، فهو زلرم إذن الحتوائو على االستغالل

 ومت تداول تلك الفتاوى يف أوساط الناس ، وىناك من العلماء من تراجع عن فتواه يف آخر عمره ، ومنهم من 
أكد على صحة الفتوى ، وادلالحظ أن ذلك مل يغَت يف حقيقة الواقع شيئا يذكر ، وبقيت اجملتمعات اإلسالمية 

. تعاين من ضعف االدخار بسبب التعامل بسعر الفائدة الذي مل يقبل بو أفراد األمة اإلسالمية 

        لذا غلب البحث عن البديل لسعر الفائدة ، والذي يسمح بتجميع ادلدخرات ، بدال من البحث يف كيفية 
 ، ألن ذلك لن يؤدي إاّل إىل إضاعة الوقت أكثر ، إذ مل تؤِد لم إىل دائرة احلالاإخراج سعر الفائدة من دائرة احلر

العملية قطعا إىل ربويل األفراد عن قناعتهم حبرمة سعر الفائدة ، ىذا البديل ىو ما ندعوه معدل الربح الذي 
 .يضمن زيادة ادلدخرات ادلوجهة لتمويل االستـثمارات بالفعل 

فمعدل الربح ىو النسبة اليت يتحصل عليها الفرد من األرباح اققة فعال مقابل مساعلتو الفعلية 
 للربح ، ة قابلي للخسارة كما هة قابليةاالستـثمارادلشاريع يف سبويل ادلشاريع االستـثمارية ، وباعتبار أن 

فإن ادلشاركة غلب أن تكون يف الربح واخلسارة ، وىذا ما ؼلرج العائد االستـثماري إىل دائرة احلالل 
  . ادلقرض سواء ربقق الربح أم مل يتحققهخبالف سعر الفائدة الذي يأخذ

على ىذا األساس يتم استخدام معدل الربح عوضا عن سعر الفائدة ، لتفادي كل ادلخاطر ادلالية واالقتصادية اليت 
قد تلحق بالنشاط االقتصادي ، نظرا لكون معدل الربح يسمح بتقسيم األرباح اققة فعال ، وبالتايل يستفيد 
الطرفان الشريكان يف ادلشروع ، بينما سعر الفائدة يستفيد منو ادلقرض فقط ، حىت وإن أدى ذلك إىل إفالس 
ادلشاريع اليت استفادت من القروض البنكية ، ويف ذلك تأثَت سليب على النشاط االقتصادي ، خاصة إذا تعلق 

األمر بإعالن إفالس تلك ادلؤسسات وما يصحب ذلك من تسريح للعمال ، وؽلكننا توضيح ذلك أكثر من 
 :خالل ما يلي 

يعتمد أسلوب ادلشاركة على القابلية للربح واخلسارة ، فقد أثبتت الدراسات االقتصادية أنو ال ؽلكن أن تكون 
نسبة صلاح ادلشروع كاملة ، وإال انتفت صفة ادلخاطرة عن ادلشاريع االقتصادية ، وعليو نصل بطريف ادلشاركة إىل 
شرط تكافؤ الفرص ، دبا يعطي دفعا قويا لتنفيذ ادلشروع بدقة عالية من الطرفُت ، فتزداد تبعا لذلك نسبة صلاح 
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ادلشروع ، ويف حالة اخلسارة يتم توزيعها على ادلشًتكُت يف ادلشروع دبا يقلل من درجة ربمل ادلخاطر بالنسبة للفرد 
الواحد ، وكلما مّت توزيع اخلسارة مسح ذلك بتقليل درجة تآكل رؤوس األموال نتيجة اخلسارة  ىذا خبالف ما 

ال كلية من دائرة النشاط املػلدث مع القروض االستـثمارية ، إذ يف حالة خسارة ادلشروع ردبا ؼلتفي رأس 
االقتصادي ، يؤدي ذلك إىل خسارة فرصة تنموية ، وبًتاكم اخلسائر يف رؤوس األموال تقلص معو فرص النمو 

.    والتنمية 

      ووفقا ألسلوب ادلشاركة يف سبويل االستـثمارات صلد أنو عندما يفكر ادلستـثمر يف إصلاز مشروعو ، يبحث عن 
أموال لتحقيق ذلك باعتباره ال ؽللك التمويل الكايف لذلك ، خاصة إن كان ادلشروع يتطلب رؤوس أموال كبـَتة ، 
وػلدث ىذا يف رلال الصناعات الضخمة ، وكذلك يف رلال الدراسات واألحباث ، أين ضلتاج إىل تكاليف كبـَتة 

حىت يعطي ادلشروع نتائجو دبا ؼلدم التطور االقتصادي مستقبال ، ولتحقيق ذلك غلد ادلستـثمر نفسو أمام طريقتُت 
 : 1لتوفَت األموال الالزمة دلشروعو ، وال يتعلق ذلك بطريقة التمويل الذايت

:  اتصال مباشر مع أصحاب األموال  :         الحالة األول 

يف ىذه احلالة يكون صاحب ادلشروع االستـثماري على عالقة مباشرة بأصحاب الفائض ادلايل ، يتصل هبم         
ويشرح ذلم أعلية مشروعو ، واالمتيازات اليت ػلققها ويتفقون على طريقة التمويل وكذا كيفية تقسيم األرباح وفق نسب 

زلددة ، كما يتم االتفاق حول ربمل اخلسارة يف حال كان ادلشروع خاسرا ألسباب خارجة عن إرادة ادلستـثمر ، 
.  مستقبال فاالتفاق على الربح واخلسارة يؤدي إىل تفادي ادلشاكل

وىذه العملية تعد صعبة نوعا ما ، خاصة إن كان ادلشروع كبـَتا وػلتاج أمواال ضخمة ، األمر         
الذي يستدعي اشًتاك عددا كبـَتا من األفراد ، وىذا يطرح صبلة من ادلشاكل تعيق تنفيذ ىذه ادلشاريع ، 

 لفائضويرجع إىل صبلة من األسباب مثل صعوبة التعارف والتالقي بُت أصحاب العجز ادلايل وأصحاب ا
ادلايل ، وكذا صعوبة توافق الرغبات يف حالة االلتقاء ، وصعوبة االتفاق على مدة التوظيف وغَتىا من 

  .2الصعوبات األخرى اليت تقف عائقا أمام توفَت األموال الكبـَتة للمشاريع الضخمة بطريقة مباشرة

                                                           
 .184،187:عالش أضبد،مرجع سبق ذكره،ص،ص: 1

  .6: ، ص2003الطاىر لطرش ، تقنيات بنكية ، ديوان ادلطبوعات اجلامعية ، الساحة ادلركزية ، بن عكنون اجلزائر : 2
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إال أنو قد تكون عملية االتصال ادلباشر بُت أصحاب العجز وأصحاب الفائض ادلايل مالئمة بالنسبة للمشاريع       
أين يلتقي صاحب ادلشروع مع شخص أو عدد زلدود من األشخاص يعرفون بعضهم بعضا ، وتتم إقامة ، الصغَتة 

ادلشروع على أساس التنفيذ من صاحب الفكرة ، والتمويل من صاحب أو أصحاب ادلال ، ويف ىذه احلالة غلب االتفاق 
ليت توزع هبا األرباح ، وكيفية التصرف يف احلالة اليت تلحق ادلشروع خسارة ، وإمكانية التمويل االنسبة ىل أوال ع

هبذه الطريقة ليست مطلقة ، وىذا نظرا لكون االتفاق الثنائي ردبا يحتاح لعدد زلدود من األشخاص ، وبالتايل 
ؽلكن إقامة عدد زلدود من ادلشاريع االقتصادية ال تستجيب للمتطلبات االقتصادية على ادلستوى الكلي ، وال 

 .ؽلكن أن تغَت من اجملمعات االقتصادية إال بنسبة ضعيفة 

بقبول ذلك يسمح ، بُت صاحب ادلشروع وادلمول ذلذا ادلشروع على نسب تقسيم األرباح       إن االتفاق 
مبدأ التمويل من قبل أصحاب الفائض ادلايل ، وتزداد قابلية األفراد للمشاركة يف ادلشاريع االستـثمارية كلما 

كان معدل الربح كبـَتا ، أي يعترب العائد يف ىذه احلالة زلّفزاً أساسيا للدخول يف مشاركات مع أصحاب 
ادلشاريع االستـثمارية ، وما دامت ادلشاركة تتم يف الربح واخلسارة ، فإن اإلسالم ال ػلرم ذلك ما دام الضرر 

 خر من األطراف ادلشاركة يف ادلشروع ، والقاعدة األساسية زلًتمة ، وىياآل دون  الطرفُتال يلحق أحد
. الغنم بالغرم 

ؽلكن لشخصُت أن يشًتكا يف مشروع استـثماري ، ويتفقا على تقاسم األرباح بالنصف ، يف         فمثال 
وبالتايل فإن أغلب أصحاب الفائض ادلايل يقبلون ادلشاركة عند % 50ىذه احلالة يكون معدل الربح ىو 

يف حالة مثل ىذا ادلعدل ، ويستفيد صاحب ادلشروع من ىذه ادلشاركة كونو ال يتحمل خسارة ادلشروع 
سعر فائدة أين أساس  ، ىذا خبالف االستـثمار على أساس االقًتاض من ادلؤسسات ادلالية على ربققها

أو تصادر ، يكون ادلستـثمر رلربا على إعادة رأس ادلال مع الفائدة للبنك سواء ربح ادلشروع أم خسر 
شلتلكات ادلدين اليت وضعت كضمانة للقرض يف حالة إفالس ادلشروع ، شلا غلعل عمليات االستـثمار يف 

.  ادلشاريع اإلنتاجية زلفوف بادلخاطر ، وقليل االىتمام من قبل رجال األعمال 

توجد الكثَت من ادلشاريع اإلنتاجية اليت تستدعي أمواال ضخمة : وجود وسيط لتجميع ادلدخرات : الحالة الثانية 
ال يستطيع الفرد الواحد توفَتىا ، كما يوجد العديد من أفراد اجملتمع من يرغب يف استـثمار األموال اليت تزيد عن 

باعتبار أن ادلؤسسات ادلالية ادلتواجدة تتعامل بأسعار ، حاجاهتم االستهالكية ، لكنهم ال غلدون رلاال لذلك 
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الفائدة ، األمر الذي يعتربونو سلالف للشريعة اإلسالمية وبالتايل كل كسب يتم من خاللو ىو كسب حرام ، 
. فتضيع بذلك على اجملتمع فرص ذبميع ادلدخرات ، فتقل االستـثمارات لقلة ادلوارد ادلالية الالزمة 

لذلك ؽلكن أن تقوم ادلؤسسات ادلالية بدور الوساطة بُت ادلدخرين وادلستـثمرين شريطة أن يتم         
، باعتبار أن 1بدال من االعتماد على سعر الفائدة، العمل بأسلوب ادلشاركة يف األرباح واخلسائر 

ادلشاركة تعٍت االشًتاك يف الربح واخلسارة ، خبالف سعر الفائدة الذي يعٍت أن صاحب رأس ادلال يأخذ 
أصل مالو مع معدل الفائدة ربح ادلشروع االستـثماري أم خسر ، وتتم عملية الوساطة بإحدى الطرق 

 : التالية

، أن تنشر ادلؤسسات ادلالية معلومات عن سلتلف االستـثمارات ادلتاحة خالل فًتة معينة  : الطر قة األول 
واليت يقدمها رجال األعمال الراغبون يف االستـثمار فيها مع كلفة كل مشروع والعائد ادلنتظر منو ، ومدة 

صلاز واحلد األعلى لعدد ادلشاركُت ادلسموح بو يف ادلشروع الواحد ، حىت يتسٌت ربديد النسب اليت على اإل
.  أساسها يتم تقاسم األرباح ، وحجم اخلسارة اليت يتحملها كل مشارك يف حالة خسارة ادلشروع

يطلع األفراد الراغبون يف سبويل االستـثمارات على تلك ادلشاريع ، وعلى عائدىا ومعدل الربح فيها ونصيب كل    
االنضمام ذلذا ادلشروع ، فيقوم البنك بتسجيلهم يف خانة   طالبُتمشارك من تلك األرباح ، فيتقدمون للبنك ادلعٍت

 بعد هناية صلون عليهاادلشروع الذي ؼلتارونو ، وإطالعهم على كيفية احلصول على رأس ماذلم والعوائد اليت يح
ادلشروع ، على أن ػلدد البنك ادلدة اليت يستقبل فيها طلبات االشًتاك ، وػلدد مدة إصلاز ادلشروع وعمره 

اإلنتاجي ، حىت تكون ادلشاركة مبنية على معلومات كاملة ، فيكون عندئذ ذبميع رأس ادلال الالزم شلن يقبلون 
. فعال بالشروط االستـثمارية اددة من قبل البنك ، وىذا هبدف تفادي أي منازعات مستقبال 

يقبل البنك كل ادلدخرات اليت تأتيو من زبائنو ، يصنف ىذه ادلدخرات يف رلموعات حسب  : الطر قة الثانية
قيمة االدخار لكل زبون ، ويستقبل يف ذات الوقت طلبات سبويل االستـثمارات من رجال األعمال ، فيقرر البنك 

قيمة ادلدخرات الالزمة لتمويل ادلشروع وىذا حسب حجم ادلشروع ادلقًتح من قبل رجال األعمال ، أي ىل 

                                                           
 جدة ، ادلملكة العربية، والتدريـب،البنك اإلسالمي للـتـنمـية البحوثزلمد فهـيـم خـان،عناصر اإلنتاج وأسواقها يف إطار إسالمي،معهد : 1

 . 38،ص8،1996السعودية،اجمللـد 
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معينة تولفيات ضمن ادلؤسسات الكبـَتة أم ادلتوسطة أو الصغَتة ، حيث يكون لدى البنك يندرج ادلشروع 
اليت ينوي إدراج أمواذلا ضمن من ادلدخرات حسب قيمة كل ادخار ، ويحشعر بعد ذلك رلموعة ادلدخرين  

مشروع استـثماري معُت ، ليحصل على موافقتهم يف إشراك أمواذلم يف ىذا ادلشروع وفق ادلعطيات اددة وادلتفق 
عليها ، ليتم بعد ذلك ربويل تلك ادلبالغ للمستـثمر إلقامة ادلشروع االستـثماري ، ويشًتط لذلك إنشاء بنك 

للمعلومات يسمح للراغبُت يف ادلشاركة وللمستـثمرين باحلصول على ادلعلومات اليت ػلتاجوهنا يف رلال سبويل وتنفيذ 
 .االستـثمارات 

 .اريـــثمـــتـروع االسـشـمــة الــعــابــتــم: ي ــانـثـلب الـطـالم

         إن إتباع أسلوب ادلشاركة بدال من أسلوب التمويل بسعر الفائدة ، غلعل عملية متابعة ادلشروع أكثر جدية 
حيث ػلتاج ادلشاركون يف ادلشروع االستـثماري إىل تكثيف ادلراقبة من بداية التأسيس وحىت تقسيم األرباح ، 

وتستمر ادلراقبة وادلتابعة طيلة حياة ادلشروع اإلنتاجي حفاظا على رؤوس األموال اليت مت سبويل ادلشروع بواسطتها ، 
واالختالف ادلوجود بُت التمويل بادلشاركة والتمويل بسعر الفائدة نابع أصال من خصائص كل نوع من أنواع 

 . الفروع التاليةالتمويل ، واليت نوجزىا يف

. خصائص التمويل بسعر الفائدة : الفرع األول 

:  ينطوي أسلوب التمويل بسعر الفائدة على اخلصائص التالية 

 ، يضمن استعادة مواللألرض أي أن ادلدخر يف ادلؤسسات ادلالية ، وادلق: ضمان أصل القرض مع العائد :أوال
أموالو بعد فًتة القرض أو التوظيف مع ما يدره ىذا القرض من فوائد ، وىذا مهما كانت نتيجة ادلشروع 

 .االستثماري
يقبل األفراد على وضع أمواذلم يف ادلؤسسات ادلالية دون أن يكون ذلم علم بوجود طلب استـثماري :ثانيا

على تلك األموال أم ال ، وىذا غلعل ادلدخر ال يدري يف أي رلال استـثماري استخدمت أموالو ، 
 صلد عدم علم ادلدخرين اجملال الذي ضافة لسعر الفائدة الذي ال يقبلو األفراد يف الدول اإلسالمية ، باإلف

سبويل استـثمارات إلنتاج سلع زلرمة مثل اخلمور ، كما أن ، وىل تستخدم يف مدخراهتم إليو تذىب 
 على القروض حىت تقبل اً  طلبلديهاادلؤسسات ادلالية اليت تستقبل تلك ادلدخرات ليس بالضرورة أن يكون 
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بتلك الودائع ، ففي احلالة اليت يقل فيها طالبو القروض لسبب من األسباب يًتاجع سعر الفائدة الدائن 
 .خاصة إن كان سعر الفائدة ادلدين مرتفعا ، وبالتايل ؼلسر البنك 

 ال يهتمون بنجاح غلعلهم ، اجملاالت االستثمارية اليت غطتها أمواذلمبعدم علم أصحاب ادلدخرات إن :ثالثا
أي إذا مل تتوفر ادلعلومات الكاملة عن ادلشروع الذي يحنجز دبدخرات األفراد ، ال ، ادلشروع أو فشلو 

ادلدخرون دبتابعة ادلشروع ، األمر الذي يقلل من ادلراقبة ، ويرجع ذلك لكون األفراد سوف ػلصلون  يهتم
سواء ربح ادلشروع االستـثماري أم خسر ، وىذا ما ، قطعا على مدخراهتم ومعها سعر الفائدة الالزم 

 . االقتصادية فرص التنميةمن صلاح يقلل 
إن البنك وىو يقدم القروض يبحث دوما عن ضمانات لتلك القروض ، وانعدام الضمانات غلعل البنك :رابعا

 . التوسع االستـثمارييرفض سبويل تلك ادلشاريع ، وسوف يشكل ذلك عائقا يف وجو 
لألسباب السابقة تكتنف عملية التمويل بسعر الفائدة مشاكل وعقبات تعرقل قيام االستـثمارات ، وال تسمح       

لكثَت من ادلستـثمرين بإقامة مشاريعهم االستـثمارية ، وذلك يحعد خسارة لالقتصاد الوطٍت ، إذ كل مشروع يحقصى من 
.  االقتصادي لثروة الوطنية ، وتباطؤاً للنموللقدرة على تكوين احسابات ادلستـثمرين يحعترب إضعافا 

 . خصائص التمويل بادلشاركة: الفرع الثاين 

ال تتم عملية ادلشاركة إال بعد التأكد من الوجود الفعلي للمشروع االستـثماري ، ومعرفة طبيعتو وأصحاب :أوال
الفكرة االستـثمارية ، فاألفراد يحقبلون على توظيف أمواذلم يف ادلؤسسات ادلالية عندما يعلمون بوجود مشاريع 

استـثمارية تنتظر عملية التمويل ، وعليو يعرف ادلدخرون اجملال الذي تحستـثمر فيو أمواذلم ، فتكون ادلشاركة على 
ستخدام أمواذلم اليت تزيد عن حاجاهتم الأساس القناعة جبدوى ادلشروع ، وىذا ما يحشكل حافزا قويا لألفراد 

االستهالكية ، فيكون االدخار يف ىذه احلالة موجو لتمويل االستـثمارات من أقصر طريق ، دبا يسمح من ذباوز 
 .إشكال األموال ادلعطلة لدى البنوك 

 ، متابعة ذلك ادلشروع منذ إنشائو وحىت بنسب مرتفعةؽلكن لألفراد الذين مّولوا ادلشروع االستـثماري :ثانيا
تفي مع ذلك كل مربرات اخلوف ـ، وتنأمواذلم هنايتو ، وىذا ما يكسبهم ثقة يف ادلشروع الذي يستـثمرون فيو 

على مصَت أمواذلم ، فدرجة التأكد من سالمة ادلشروع وصلاحو تكون كبـَتة ، فيتأكدون تبعا لذلك من أن 
إظلا ألمر آخر ال ؽلكن ذباوزه  اخلسارة إن حلقت بادلشروع االستـثماري ، ال يكون ذلك بتقصَت من ادلستـثمر ، 



                                                                          ةــــــــــشاركـــــــــــمار بالمــــــثــــــــاالست                                                                                                    ــثلاــــــــــصــــــل الثــــــالف

51 
 

وبالتايل يرضى ادلشاركون يف ادلشروع بتقاسم اخلسائر ، وىذا ما يقلل من أثر اخلسارة ، خبالف التمويل بسعر 
 . اإلفالس الفائدة أين يتحمل ادلستـثمر وحده خسارة ادلشروع فيؤدي ذلك إىل

إن تقاسم اخلسارة بُت ادلشًتكُت يف عملية سبويل ادلشروع تسمح بتفادي مشكلة اإلفالس ، وما يتبع ذلك من 
. تصفية ادلؤسسات اإلنتاجية ، فيقلل ذلك من إشكال تسريح العمال الذي يحعترب ادلغذي الرئيسي للبطالة 

باعتبار أن ادلشاركة تتم يف الربح ، تقوم البنوك ادلمولة دلختلف االستـثمارات دبتابعة العملية االستـثمارية :ثالثا
واخلسارة ، وبالتايل تقل فرص االضلرافات عن األصل االستـثماري ، أي عدم إمكانية استخدام األموال ادلقًتضة 
من البنك يف رلاالت أخرى ، خبالف ادلشروع الذي قّدمت لو القروض على أساس سعر الفائدة ، أين يضمن 

 . ، ويغنيو ذلك عن ادلتابعة البنك أموالو يف كل احلاالت
استـئناس ادلستـثمر دبشاركة البنك أو ادلمولُت يف عمليو ادلتابعة للمشروع ، حىت يستفيد من خربة إضافية :رابعا

 ، وبالتايل ال يوقعو ذلك ربققتتساعد يف صلاح ادلشروع ، كما تساعده تلك ادلتابعة من تربير خسارة ادلشروع إن 
.   يف مشكل ضمان سداد القرض ، أو مصادرة وتصفيو أمالكو 

ىذا األساس ينفرد أسلوب التمويل بادلشاركة خباصية متابعة ادلشاريع االستـثمارية ، واحلفاظ عليها من على       
فصاحب ادلشروع ليس بإمكانو ربويل أصل القرض جملال ، كل سلاطرة ، شلا يعطي تلك ادلشاريع فرص صلاح أكرب 

آخر ، كما أنو يلقى السند الالزم الذي يساعده يف إدارة ادلشروع ومتابعتو ، وذباوز كل العقبـات الذي تواجو أي 
استـثمار على ىذا األساس تكون فرص النجاح أكرب من فرص الفشل ، وىكذا يستفيد صاحب الفكرة 

 . مؤكدة  اليت تكون شبوياالستـثمارادلشروع االستـثمارية وصاحب ادلال من عائدات 

 .ةــاركـشـــمــلوب الــمل أســ ة عـــ ل : لــثلب الثاـالمط

      إن الكالم عن ادلشاركة يستدعي مّنا البحث يف اآللية اليت سوف يعمل هبا ضمن النشاط االستـثماري ، 
 : 1واليت نشرحها من خالل الفرعُت التاليُت

. ادلشاركة يف الربح واخلسارة : الفرع األول 

 معدل الفائدة ، يف كون العمل يف رلال  عمل عن آلية زبتلفآلية عمل التمويل بادلشاركةإّن 
: االستـثمارات بادلشاركة ػلقق التوازنات على سلتلف ادلستويات ، وذلك كما يلي 
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إن األفراد يف الدول اإلسالمية يبحثون دوما عن ربقيق التوازن ادلايل يف حياهتم عمال : على مستوى األفراد :أوال
، ونظرا 1﴾َواَلْ َتْجَ ْل  ََدَك َمْ ُلوَلَة ِ َل  ُعُ ِقَك َواَلْ تـَْبُسْطَهْا ُكلَّن اْلَبْسِط فـَتَـْقُ َد َمُلْوًمْا َمْحُسْورَْا ﴿ :بقولو تعاىل 

لكون الدخل الفردي غَت ثابت يف سلتلف الفًتات ، إذ تارة يرتفع وأخرى ينخفض ، فإن األفراد ػلاولون البحث 
عن الطريقة اليت تسمح ذلم باافظة على مستوى احلياة ادلكتسب يف مرحلة الدخل ادلرتفع فإن ىم احتفظوا 

بالنقود سائلة لديهم أو يف حسابات جارية ، أدى ذلك إىل تضاؤل قيمتها خاصة عندما يكون معدل التضخم 
التوظيف ادلايل وفق سعر الفائدة أن ، باعتبار ادلالية  ، ويف ىذه احلالة ال يستطيع األفراد ربقيق توازناهتم امرتفع

يرفضونو ، فتكون ادلشاركة يف االستـثمارات  السبيل األسلم لتوظيف األموال وربقيق التوازن بالنسبة لألفراد ، 
 الذي ادلعيشة إضافية ، تساعدىم يف اافظة على مستوى مدا خيل بتحقيق التوظيفاتحيث تسمح ذلم تلك 

 .اكتسبوه وقت ادلداخيل ادلرتفعة 

إن ربقيق التوازن بالنسبة للمؤسسات اإلنتاجية يقتضي أن تتجنب : على مستوى ادلؤسسات اإلنتاجية :ثانيا 
ادلؤسسات قدر اإلمكان االختالالت ادلالية ، ويكون ذلك بعدم ربمل تكاليف مالية دون ربقيق نتيجة إغلابية ، 

ففي أسلوب التمويل دبعدل الفائدة يكون ادلستـثمر ملزما بإعادة رأس ادلال مع الفائدة ربح ادلشروع أم خسر ، 
وىذا ما غلعل احتمال االختالل ادلايل لدى ادلؤسسات االقتصادية قائما ، أما يف رلال التمويل بادلشاركة فإن 

يدفعون جزءا من األرباح حال ربقيقها فعال ، ويشاركهم أصحـاب األمـوال يف االستـثمارية أصحاب ادلشاريع 
إذ ال يتحملون أعباًء مالية ،  ، على ىذا األساس ػلقق أصحاب ادلشاريع توازناهتم ادلالية وقوعهااخلسـارة حال 

تفوق طاقاهتم الفعلية ، وسوف يستفيدون من العائد يف حال ربققو ، وال يتحملون وحدىم اخلسارة ، وىذا ما 
. يضمن التوازن ادلايل للمؤسسات االقتصادية 

 قتصاديةيتحقق التوازن على ادلستوى االقتصادي عندما يتم توظيف كل ادلوارد اال: على ادلستوى االقتصادي :ثالثا
 أسلوب نإوفق النظام ادلعمول بو حاليا ، حقق ذلك يف الدول اإلسالمية تادلتاحة ، دبا يف ذلك ادلوارد ادلالية ، ولن ي

اجملتمع ، وتوظيفها على أساس مبدأ ادلشاركة يف الربح واخلسارة ، على  يسمح بتجميع ادلدخرات ادلتاحة يفادلشاركة 
ربدث اإلختالالت إذ ىذا األساس يتم ربقيق التوازنات الكربى على ادلستوى الوطٍت باستخدام كل الطاقات ادلتاحة ، 

يسوء  أن فرضية التشغيل الكامل مل تعد صحيحة ، وحيثالكربى عندما توجد طاقات عاطلة يف االقتصاد الوطٍت ، 
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 قدر اإلمكان طاقات ادلتاحة الىل تشغيل البد من العمل ع الوضع عندما تكون نسبة التشغيل يف حدودىا الدنيا ، لذا
.   للتوظيف وسائلوؽلثل أسلوب ادلشاركة إحدى ال

بإمكاهنا ، إن األموال الزائدة عن احلاجات االستهالكية دلختلف فـئات اجملتمع : على ادلستوى االجتماعي :رابعا
 لكثَت من العاطلُت عن العمل ، فتتحقق ذلم مداخيل يستخدموهنا يف إنفاقهم االستهالكي ، تشغيلفتح رلاالت 

.   اليت تحفقد اجملتمع توازنو ةويقلل ذلك من االضلرافات واآلفات واجلرائم االقتصادي

إن االستقرار االقتصادي واالجتماعي يؤدي حتما إىل استقرار سياسي ، الذي : على ادلستوى السياسي :خامسا
. يسمح ىو اآلخر بتوسع النشاط االقتصادي ، إذ أنو من شروط التنمية االقتصادية توفر االستقرار السياسي 

. العالقة بُت معدل ادلشاركة وحجم االستـثمارات : الفرع الثاين 

 إن معدل ادلشاركة يفتح اجملال واسعا أمام أصحاب األموال الزائدة عن احلاجات االستهالكية الستـثمار 
 .  أمال يف احلصول على عائد مستقبلي يتميز أساسا بكونو يندرج ضمن دائرة احلالل ،أمواذلم

وباعتبار أن أغلب األفراد يف الدول اإلسالمية يتجنبون التعامل بأسعار الفائدة لكوهنا تندرج ضمن     
إىل ،  الفئة كبـَتا ذهحجم الكتلة النقدية الزائدة عن االستهالك لدى هيكون نتوقع أن ،التعامالت الربوية 

درجة أنو يسمح بتمويل صبلة من االستـثمارات ، فإذا ما أضفنا ذلاتو الفئة تلك الفئات اليت بإمكاهنا 
الضغط على استهالكها لتوفر مبالغ إضافية ، توجهها لتمويل االستـثمارات على أساس  ادلشاركة ، ؽلكننا توفَت 

. التمويل الالزم لالقتصاد الوطٍت 

باعتبار أن ادلشاركة ادلباشرة بُت أصحاب األموال وأصحاب ادلشاريع تكتنفها عدة صعوبات لألسباب ، و
فإن ادلؤسسات ادلالية بإمكاهنا استخدام معدل الربح الستقطاب ادلدخرات بدال من استخدامها لسعر 
الفائدة ، وبالتايل كلما كان مـعدل الربح كبـَتا كلما زاد حجم ادلدخرات ، والعكس بالعكس ، إذ أن 

أصحاب األموال الزائدة عن احلاجات االستهالكية يكونون أكثر استعدادا لتوظيف أمواذلم على أساس 
معدل الربح كلما كان ىذا ادلعدل كبـَتا ، وىذا لكون ادلقارنة سوف تتم بُت التضحية باالستهالك احلايل 

 أخرى يكون فيها شباريةـإستوالعائد ادلتوقع من ىذا االستـثمار ، أو أن األفراد يقومون بانتظار فرصا 
. معدل الربح أكرب 
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 نتوقـع أن تكون العالقة بُت حجم االستـثمارات ومعـدل الربح عالقة طرديـة ، على افًتاض بناًء على ما سبق      
وال يعٍت أن أصحاب ادلشاريع ال يهمهم ارتفاع معدل الربح باعتبار أن خسارة ادلشروع ال يتحملوهنا لوحدىم ، 

ذلك أهنم يرضون بالنسبة األقل ، ولكن نقصد أن معدل الربح سوف يكون حتما أكرب من سعر الفائدة ، 
 األرباح سـوف تكون أكثر ضمانا باعـتبار أن ادلشاركة تعٍت أكثر متابعة للمشـروع ، وأكثر باإلضافة إىل كون

  .صرامة يف التطبيق الكلي والسليم للخطة االستـثمارية ادلقدمة لالستفادة من األموال الالزمة
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 :الــ ــاتــمــة

 هبدف  ،ثل ادلشاركة يف االقتصاد اإلسالمي عملية سبويل بُت طرفُت أو أكثر دلشروع استثماري زلددمت
 تقاسم األرباح اققة فعال على أساس االتفاق بينهم ، وغلب أن تكون طريقة اقتسام األرباح عن طريق النسب

 . وليس عن طريق القيم ادلطلقة

  يأخذ عمولة ، ويف احلالة األوىلؽلكن للبنك أن يكون وسيطا ، كما ؽلكنو أن يكون مشاركا ، ففي احلالة
ركة من اجلمهور على أن يكونوا على شايعمل على ذبميع ادلدخرات ادلوجهة للم، من الربح ابـالثانية يكون لو نصي

تنفيذىا ، أو ترغب جهات يف  اليت يرغب ماراتـاإلستيقدم صبلة من و.دراية بادلشاريع اليت سوف يشاركون فيها 
 .أخرى يف ربقيقها ، مث يستقبل أموال الراغبُت يف ادلشاركة على أساس صبلة من الشروط التنظيمية ػلددىا ىو 

 يؤدي التمويل بادلشاركة إىل ادلساعلة يف متابعة ادلشاريع بصفة مستمرة ودقيقة ، دبا يسمح من زيادة فرص
صلاحها ، وىذا خبالف التمويل بواسطة القروض البنكية اليت تضمن العائد ادلايل للمدخرين سواء رحبت ادلشاريع أم 

 .خسرت 
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 :تـــمــهـــــيـــد

يعترب عقد ادلضاربة من أكثر العقود أمهية يف النشاط االقتصادي اإلسالمي، إذ يعتمد على ادلشاركة يف 
الربح و اخلسارة كما كان يف ادلاضي أيضا ،وديكن عن طريق ىذا العقد سبويل مشروعات إنتاجية على مستويات 

 .سلتلفة، وقد اعتمدت البنوك اإلسالمية على ىذا العقد لتعبئة األموال القابلة لالستثمار

سنحاول من خالل ىذا الفصل التعرض بالدراسة و التحليل لطريقة ادلضاربة باعتبارىا من أىم الطرق 
االقتصادية ادلتاحة للمجتمع يف ادلالية وتوظيف ادلوارد ب  يسمح لتمويل االستثمارات يف االقتصاد اإلسالم،وىذا ما

طرفُت مهما العاجلة األزمات االقتصادية على اعتبار أن ادلضاربة تسمح بتقسيم العائد بُت مب ح أية فًتة ، كما يسم
كانت قيمتو ، وىذا خبالف التمويل التقليدي الذي يضمن رأس ادلال وسعر الفائدة لصاحب ادلال ، حىت وإن 

 . حيتمل الربح كما حيتمل اخلسارة ياالستـثمارادلشروع كان ذلك على حساب ادلستـثمر ، باعتبار أن 

 .عــمــومــيــات حــول الـمضــاربــة:الـمــبـحــث األول 

 أصل ادلضاربة ومشروعيتها يف اإلسالم ، سوف نبُت يف ىذا ادلبحث معٌت ادلضاربة يف توضيح        من أجل 
 يف توفَت األموال الالزمة اللغة واالصطالح ، ودليل مشروعيتها ، وىذا هبدف الوقوف على مغزاىا احلقيقي 

 .لتمويل االستثمارات

 .تــعـريـف المـضـاربــة: المطلب األول

 للمضاربة تعريف يف اللغة و آخر يف االصطالح

 َوالَِّذْيَن َيْضرِبـُْوَن ِفْي اأْلَْرِض يـَْبتَـُغْوَن ِمْن ﴿ادلضاربة لغة من ضرب يف األرض والسفر فيها للتجارة،قال تعاىل
فهي عقد بُت طرفُت أو مشاركة بُت اثنُت، األول رب ادلال ويشارك دبالو والثاين  ، أّما اصطالحا1﴾َفْضِل اللَّْه 

ادلضارب ويشارك جبهده و خرباتو وإدارتو،ويتميز عقد ادلضاربة بالغنم والغرم للطرفُت معا،حيث يقسم الربح 
اخلسارة ادلالية يف حُت  (أو ادلصرف)ادلتحقق بينهما بالنسب ادلتفق عليها،ويف حالة اخلسارة يتحمل رب ادلال
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خسارة جهده و أ عمالو بشرط أال يكون قد قصر أو خالف ما أشًتط عليو  (أو عميل ادلصرف)يتحمل ادلضارب
 .1رب ادلال،وإذا ثبت عكس ذلك فإنو يصبح ملزما برد اخلسارة

 .حـكـم المـضــاربــة:الـمطـلـب الـثـاني

 فقد كان أىل قريش أصحاب ذبارة ال معاش ذلم ، والناس يتعاملون بادلضاربة (ص) لقد بعث الرسول 
 ىمن غَتىا ، وفيهم الشيخ الكبـَت الذي ال يطيق السفر ، وادلرأة والصغَت واليتيم ، فكانوا وذوو الشغل وادلرض

ذلك يف اإلسالم وعمل بو  (ص)يعطون ادلال مضاربة دلن يتجر بو جبزء مسمى من الربح ، فأقر رسول ا 
 ال خالف فيو ، ولو وجد فيو خالف ما التفت إليو ألنو نقل كافة بعد كافة إىل زمن رسول قناادلسلمون عمال مت

 يف قراض  دبال خدجية رضي ا عنها قبل زواجو منها دون أن يشًتك يف (ص) ، وقد خرج رسول ا (ص)ا 
  .2ذبارتو تلك دبال

وقد أقر اإلسالم بذلك ما كان متعارفا عليو لدى الناس ، دلا يف ذلك من ادلصلحة لطريف ادلضاربة دون أن         
يلحق الضرر بأحدمها ، وىذا يف إطار احًتام شروط العقد ادلربم أثناء االتفاق على القيام بأي نشاط اقتصادي 

  .               تكن الشروط ُمفسدة للعقد  ملماذلما مشًتك عن طريق ادلضاربة ، فما اتفق عليو الطرفان يكون ملزما 
فادلضاربة يًتتب عنها استـثمار مال الفرد الذي ال ديلك القدرة على االستـثمار لسبب أو آلخر ، وحيقق أيضا يف 

ذات الوقت منفعة للفقَت الذي ديلك احلرفة وال ديلك ادلال ، وينتج عن ذلك حركة يف النشاط االقتصادي ، وىذا 
 ، مع اشًتاط األمانة والصدق وحسن التصرف من قبل ادلضارب حىت هما تؤكد عليو الشريعة اإلسالمية وترغب يف

يطمئن أرباب األموال على أمواذلم ، وديكن ضمان ذلك بعقود موثقة ُتصان بقوة القانون ، وىذا من خالل 
التعاقد بُت ادلضارب وصاحب ادلال ، سواء كان بنكاً أو مؤسسة مالية ، أو فردا يبحث عن الذي يتوىل استـثمار 

       .     أموالو 

، فقد أقر اإلسالم أسلوب ادلضاربة الذي  "أينما كانت ادلصلحة فثم شرع ا : "  وانطالقا من القاعدة األصولية 
 وقع يف اإلسالم ىو قراض عبد ا وعبيد ا ابٍت عمر بن ( مضاربة)كان معروفا يف اجلاىلية ، وأول قراض

 ، فقد خرج عبد ا وأخيو يف جيش العراق ، وكان أبو موسى األشعري يومئذ أمَت البصرة  رضي ا عنواخلطاب 
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فخذاه سلفا واشًتيا بو ذبارة من العراق تبيعاهنا  ، زال عنده ، وقال ذلما أريد أن أبعث ماال إىل أمَت ادلؤمنُتـفن
  ـ بادلدينة وتدفعان رأس ادلال إىل أمَت ادلؤمنُت وتنتفعان برحبو فرضيا بذلك

ىل أسلف أبو موسى كل اجليش أو اختصكما أنتما بو ؟ : وفعال ، فلما دفعا ادلال إىل أمَت ادلؤمنُت سأذلما 
إمنا فعل ذلك معكما ألنكما ابٍت أمَت ادلؤمنُت ، وطلب منهما أن يدفعا رأس ادلال : بل اختصنا ، فقال : فقاال

ألن ادلال ، ىذا ال ينبغي لك يا أمَت ادلؤمنُت : والربح إىل بيت ادلال ، فسكت عبد ا ، أما عبيد ا فقال لو 
 (يعٍت مضاربة  )لو جعلتو قراضا : ولو ىلك أللزمتنا بو ، وبعد نقاش قال رجل من احلاضرين ، كان يف ضماننا 

 .يا أمَت ادلؤمنُت ، فجعل نصف الربح لبيت ادلال ، والنصف اآلخر لولديو 

 أهنم قاموا بدفع أموال اليتامى مضاربة ، منهم عثمان بن عفان رضوان ا عليهمورد عن الصحابة   وقد 
وعلي وعبد ا بن مسعود وعبد ا بن عمر وعائشة رضي ا عنهم أصبعُت ، كما ورد عن عثمان وابن 

 .   مضاربة أهنم كانوا يدفعون أمواذلم: عمر وجابر وحكيم بن حزام وغَتىم 

 بو يؤكد أن  رضي ا عنويتبُت من خالل ذلك أن أصل القراض كان موجودا ، وأخذ عمر بن اخلطاب
باعتبارىا تزاوج بُت رأس ادلال والعمل ، ادلضاربة يف اإلسالم مشروعة ، وىي أقرب إىل العدل يف ادلعامالت ادلالية 

 .يلحق الضرر بأحد طريف ادلعاملة  لضمان حركة النشاط االقتصادي يف اجملتمع على الوجو الذي ال

 والعقل يقتضي مشروعيتها لشدة حاجة الناس إليها من اجلانبُت ، فيوجد صاحب ادلال الذي ال يعرف أوجو 
االستـثمار ، وال حيسن التجارة ، أو ال ديلك الوقت الكايف دلمارسة تلك األعمال ،  وبالتايل فهو حباجة إىل طرف 

آخر يتوىل العمل يف مالو مضاربة فيستفيد الطرفان ، فال ينكر أحد ذلك لعموم النفع وانتفاء وقوع الضرر على 
 .البنكيةأحد الطرفُت كما حيدث مع القروض 

 .صــــــور الـــمـــضــاربـــة: الـــمــبــحــــث الــــثـــانــي

وقد عمل هبا يف اجلاىلية وجاء السالم و أقرىا . تعترب ادلضاربة من ادلعامالت اليت أجازهتا الشريعة السالمية
 .ووضع ذلا شروط وضوابط تنظمها

حيث تتوقف ادلضاربة من حيت األصل على اشًتاك طرفُت يف استثمار ما،على أن يقدم أحدمها رأس ادلال ويقدم 
 .اآلخر عمال وعليو يكون قد سامها بأحد عناصر اإلنتاج يف استثمار ينتظران من ورائو عائدا يتمثل يف الربح
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 .أشــكــال المـــضــاربـة:المـطـلب األول 

 : ىناك عدة أنواع للمضاربة حسب نظرتنا إليها    

 :1د  فإذا نظرنا إليها من وجهة نظر ادلشاركُت نج

 و ىي أن تكون ادلشاركة بُت طرفُت اثنُت فقط سواء كانا شخصُت طبيعيُت أو شخصُت :المضاربة الثنائية
، و أن يكون طرفا مشاركا بادلال و الطرف اآلخر بالعمل و اخلربة، كما يطلق (كادلصرف و الشركة)اعتباريُت 

 .عليها كذلك بادلضاربة اخلاصة
 و تسمى بادلضاربة ادلشًتكة متعددة األطراف، و ىي اليت يتعدد فيها األطراف ادلشاركُت :المضاربة الجماعية

ألكثر من اثنُت، و ىذا النوع عادة ما تعمل بو البنوك اإلسالمية، حيث يقوم الراغبون يف ادلشاركة بإيداع أمواذلم 
. بالبنك ليقوم ىو بادلضاربة يف اجملاالت ادلختلفة أو بتقدديها إىل أصحاب األعمال ليضاربوا فيها

 :           أما إذا نظرنا إليها من ناحية التصرف صلد

 و ىي ما مل يتقيد بشرط من حيث التصرف، و ذلك بأن دينح صاحب ادلال إىل البنك :المضاربة المطلقة
ليتصرف فيو كيف ما شاء دون قيد يذكر، كأن يقيده دبمارسة ادلضاربة يف نشاط معُت، أو مع أشخاص معينُت، 

 . 2فًتة ادلضاربة أو ربديد ادلكان، أو
 .           و ىي هبذه الصورة تصبح على شكل طلب ودائع استثمارية سلصصة

 و ىي اليت قيدت بزمان أو مكان أو األشخاص الذي يتعامل معهم البنك، كأن يودع :المضاربة المقيدة
 سنوات و يف مدينة اجلزائر العاصمة  5شخص مبلغ من ادلال يف البنك للمضاربة و يشًتط مثال أن يكون دلدة 

يعترب البنك يف ىذه احلالة كوكيل يتقيد دبا اشًتط عليو ،وو يف ذبارة العقارات مع سكان مدينة اجلزائر الوسطى
موكلو و اتفقا عليو، فإذا خالف البنك أحد ىذه الشروط و خسر، فإن عليو الضمان لصاحب ادلال، أما إذا ربح 

 .3وحده (البنك)فإن الربح الزائد من جراء سلالفة الشروط يعود للمصرف 
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 .ةــاربــضــمــام الــأحك: المطـلب الـثـاني
ثبت ذلا أحكام تتناسب مع من يشبهها من تلك العقود و ذلذا فإن حكم .دلضاربة شبو بعدة عقود ل           

 :1ادلضاربة أنواع

  و ذلك حال قبض ادلضارب ادلال بعد العقد و قبل :تأخذ المضاربة حكم الوديعة-

الشروع يف العمل، فرأس ادلال يف يد ادلضارب حينئذ أمانة عنده جيب حفظو ورده عند طلب ادلالك و ليس 

 .عليو الضمان إذا فقد منو شيء ألنو أمُت و ال ضمان على ادلؤسبن

 فيما إذا تصرف العامل يف مال ادلضاربة، و ذلك أن ادلضارب وكيل عن :تأخذ المضاربة حكم الوكالة-

 .رب ادلال يف مباشرة التصرفات ألنو تصرف يف مال غَته بأمره

عند حصول الربح، فيكون ادلضارب شريكا لرب ادلال يشًتك معو يف : تأخذ المضاربة حكم الشركة-

 .الربح حصل بسبب ادلال و العمل صبيعا الربح حسب الشرط، ألن

فيكون ادلضارب كأجَت و ذلك إذا فسدت ادلضاربة، و يكون الربح : تأخذ المضاربة حكم اإلجارة-

 .كلو حينئذ لرب ادلال كما أنو يتحمل ما يًتتب على ذلك من خسارة للمضارب أجر مثلو

فإذا خالف ادلضارب شرطا من شروط رب ادلال فيكون كالغاصب يف :تأخذ المضاربة حكم الغصب-

 .اإلمث، و جيب عليو رد ادلغصوب و عليو ضمانو و لو رحبو ألنو تصرف يف مال الغَت بال إذن

و إذا قبض . و ذلك إذا اشًتط أن يكون الربح كلو للمضارب: تأخذ المضاربة حكم القرض-

 .ادلضارب ادلال و عمل بو فيكون مسؤوال عنو وحده، و لو رحبو و عليو خسارتو، و جيب عليو ضمانو

 فيما إذا اشًتط الربح كلو للمالك و حكم عقد البضاعة أن يوكلو يف :تأخذ المضاربة حكم البضاعة-

 .شراء البضاعة بال أجر فكل ما يشًتيو يكون لو و عليو نفقات ضبلو، و ليس للمشًتي أجر
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 .تـمـويـل االسـتـثـمـار بـالـمـضــاربــة:الــمــبــحــث الــثـالـث

ديثل سبويل االستـثمارات إحدى العقبات اليت تعًتض اجملتمعات اإلسالمية ، وىذا لعدة اعتبارات من   
بينها تفادي الوقوع يف الربا ارم ، وذلك فيما يتعلق دبعدالت الفائدة اليت تقدمها البنوك التجارية على ودائع 
األفراد ، ويف ىذه احلالة يفضل أغلب أفراد اجملتمع ادلسلم الذين ديلكون دخال يزيد عن حاجاهتم االستهالكية 

عن  توظيفها يف اجملاالت ارمة شرعا ، أي دييلون إىل اكتناز أمواذلم الزائدة عوضاالحتفاظ بالنقود سائلة 
فريضة الزكاة جيعلهم يعتقدون أن االحتفاظ بالنقود لديهم خيرجهم من دائرة لاحتياجاهتم ، خاصة وأن أداءىم 

  .االكتناز ارم 

        وديثل اإلنفاق ادلطلوب شرعا كل الطرق اليت ربقق األىداف اليت تنفع اجملتمع واإلنسان نفسو ، فإنفاق 
ديثل جانبا من اإلنفاق ادلطلوب ، وكذا اإلنفاق على  ادلال على إشباع احلاجات وتلبية الرغبات يف دائرة احلالل

ة  أو بالصدقات التطوعية يعترب مطلوبا شرعا كذلك ، واإلنفاق على سبويل ادلشاريع ضروفالفقراء سواء بالزكاة امل
 بالتوسعة على ادلسلمُت ، وتسمح بتحقيق التنمية االقتصادية يعترب كذلك أمرا مطلوبا حاالستـثمارية اليت تسم

 .شرعا

 .ةـــاربــضـمــروط الــش: الـمــطلـب األول

. ىناك شروط و ضوابط معينة جيب مراعاهتا يف أي نوع من أنواع ادلضاربة

 .شروط على رأس ادلال:الفرع األول

يؤدي  أن يكون رأس ادلال نقدا حيث ال جيوز ادلضاربة على عقار أو عروض أو سلع ألن أسعارىا تتقلب شلا-1

 و كذلك ألن عند قبض العرض يكون يساوي قيمة ما، و عند رده ،إىل منازعات بُت صاحب ادلال و ادلضارب

رأس ادلال عقارا  أو عروضا ن يساوي قيمة غَت األوىل و بالتايل يكون رأس ادلال و الربح رلهولُت، و ديكن أن يكو

شرط أن يقول ادللك للمضارب بعها و ضارب يف الثمن و بالتايل يكون وكيال يف بيعها مث مضاربا يف شبنها بعد 

 .قبض مبلغ البيع
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اجلنس أي ذىب أو فضة  و معلوم" مائة دينار" أن يكون رأس ادلال معلوما عند توقيع العقد أي قيمتو مثال -2

 و ذلك منعا حلدوث أي غرر قد ينشأ منازعات ةأو نقود، فيكون زلددا ربديدا دقيقا حبيث يكون نافيا للجهال

 .بُت الطرفُت

أن يكون رأس ادلال عينا حاضرا يف حيازة صاحب ادلال حىت يكون قادرا على تسليمو مباشرة للمضارب، -3

: حبيث جيب أن ال يكون رأس ادلال دينا يف ذمة ادلضارب عند التعاقد فال تصح ادلضاربة و ذلك لقول الكساين

اعمل بديٍت الذي يف ذمتك مضاربة على النصف، فإن ادلضاربة فاسدة بال : إذا قال صاحب الدين للمدين

خالف، أما إذا كان الدين عند شخص آخر، فقال صاحب ادلال للمضارب اقبضو و ضارب فيو، فذلك جائز 

أي مال غَت )شرعا ألنو وكل للمضارب يف قبض الدين و من مث ادلضاربة فيو، كما ال جيوز ادلضاربة دبال غائب 

 .(موجود

ألنو كالوديعة جيب تسليمها ليمكن التصرف و العمل فيها، و لو : أن يسلم رأس ادلال ادلتفق عليو للمضارب-4

– كما ال يعمل صاحب األرض مع ادلزارع – شرط صاحب ادلال ببقاء يده عليو، أو أن يعمل فيو معو فسدت 

ولكن لو دفع األب )حيث أن ادلضاربة انعقدت على رأس ادلال من أحد الطرفُت و العمل من الطرف اآلخر، 

و ال مانع من ه الوصي مال مواله مضاربة و جعل كل منهما لنفسو أن يعمل جاز، إذ جيوز أن يضارب دبال موال

 .1(تعدد ادلضاربُت

أما فيما خيص خلط مال ادلضاربة بغَته من األموال، فالفقهاء يرون جواز ذلك إذ مل يبدأ ادلضارب العمل و 

 .أما إذا شرع ادلضارب باستثمار رأس ادلال فال جيوز لو خلطو مع غَته من األموال

ال يسأل ادلضارب عن نتيجة ادلضاربة مسبقا، ألنو ال يعلم الغيب، إال أنو ديكن تقديرىا بناء على معطيات 

 .و حسابات، و التقدير حيتمل فيو اخلطأ كما حيتمل فيو الصواب
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 .شروط على الربح: ثاينالفرع ال

 ما زاد على رأس ادلال نتيجة عمل ادلضارب و استثماره لذلك ادلال، و قد  ىو يف ادلضاربةالربح             و

: اشًتط الفقهاء شروطا حىت يكون الربح صحيحا، و من ىذه الشروط نذكر

اتفق الفقهاء على ضرورة ربديد نصيب كل من ادلضارب و صاحب ادلال من الربح عند إبرام العقد، و ذلك -1

بأن يكون يف صورة نسبة مئوية من الربح مثال، أو نسبة كسر لكل واحد منهم، و أما إذا عُت ادلال فيكون العقد 

 .فاسدا، و نفس الشيء إذا أضاف إليو نصيبو من الربح عددا معينا

أن يتسلم نصيب من الربح و ليس من رأس ادلال، أما إذا قال لو اعمل يف ىذا ادلال مضاربة و ذلك بنصفو أو -2

ربعو أو ثلثو فقد فسد العقد، و كذلك إذا قال لو نصف ادلال مع إضافة جزء من الربح فإنو ال يصح، فيجب أن 

 .يكون نصيب ادلضارب من الربح مأخوذا من الربح اقق و ليس من مال ادلضاربة

نصيب ادلضارب يف الربح دون اخلسارة إذا وقعت فيتحملها صاحب رأس ادلال، و على ادلضارب ما فقده من -3

 .جهد و وقت

جيوز و إنو إحسان من : إذا اشًتط العامل رب ادلال أن يكون الربح كلو لو، فيقول ابن رشد، قال اإلمام مالك-4

ال جيوز و رأى أنو غرر ألنو إذا كانت ىناك خسارة فعلى رب ادلال و : رب ادلال و تطوع، و قال اإلمام الشافعي

إن كان الربح فليس لرب ادلال فيو شيء، و يشًتط الشافعية أن يكون الربح مشًتك بُت رب ادلال و ادلضارب فلو 

 .اشًتط أحدمها أن يكون صبيع الربح لو يعد قرضا فاسدا

 .شروط على العمل: ثالثالفرع ال

يعترب العمل الدعامة األساسية يف عقد ادلضاربة حىت يتم ربقيق الربح حيث ال يتصور وجود عائد أو إنتاج         

دون عمل، و ىو ما يقوم بو ادلضارب الذي حيصل مقابل أداء ىذا العمل على حصة معينة على أساس نسبة 

 .شائعة من الربح الذي حيقق
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 :و يشًتط يف العمل الذي يقوم بو ادلضارب عدة شروط

يقدم صاحب ادلال من جانبو ادلال و ليس عليو العمل، فالعمل من اختصاص ادلضارب وحده، لذا جيب على -1

 .و تثمَته رب ادلال أن يفسح ادلال للمضارب لتحريك ادلال

جيوز لصاحب ادلال أن يشًتط على ادلضارب أن ديارس عملو يف بلد معُت دون آخر، أو نوع معُت من السلع -2

 .أو يف العمل الذي يكون فيو مصلحة الطرفُت بدون تضييق على ادلضارب

أعمال الرىن، اإلجيار، تأخَت الثمن إىل األجل : جيوز للعامل أن يعمل عقد التجارة و العرف التجاري مثل-3

ادلتعارف عليو، و األعمال اليت جيوز للمضارب أن يعملها مثل قرض مال ادلضاربة و اذلبة و الصدقة من مال 

 .ادلضاربة

يف حالة ما إذا قال صاحب ادلال للمضارب اعمل برأيك، فيجوز لو للمضارب أن يدفع مال ادلضاربة إىل غَته -4

 ".ادلضاربة ادلطلقة"و أن خيلط مال ادلضاربة دبال غَته 

جيوز للمسلم أن يأخذ مال ادلضاربة من غَت ادلسلم، فال يشًتط يف رب ادلال أن يكون مسلما، و يف حالة -5

ادلضاربة من غَت ادلسلم اشًتط الفقهاء أن ال ينفرد وحده بالتصرف، أي تكون ادلضاربة مقيدة، ألن انفراد 

ادلضارب غَت ادلسلم بالتصرف قد يؤدي إىل القيام بأعمال ال تتفق مع قواعد الشرع، و من مث تكون قواعد 

 .ادلضاربة ادلقيدة ىي األنسب ذلذه العالقة

فسخ عقد ادلضاربة اتفق الفقهاء كلهم بأنو لصاحب ادلال احلق يف فسخ عقد ادلضاربة مىت شاء إذا مل يبدأ -6

 .يف العمل (ادلضارب)العامل 

 .مــراحــل التــمـويــل بــالمــضــاربــة:الــمطـلب الــثـاني

  .1      حىت يدخل العميل مع ادلصرف اإلسالمي يف ادلضاربة البد من إتباع اخلطوات التالية
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 .طلب التمويل بادلضاربة: الفرع األول

      يتم استقبال ادلضارب أو العميل من طرف مسؤولُت يف ادلصرف أين يتم ادلناقشة ادلبدئية حول طبيعة عملية 
ادلضاربة، ومزاياىا مث يقوم العميل دبلء منوذج طلب التمويل بادلضاربة، حيتوي ىذا األخَت على معلومات زبص 
ادلضاربة، كطبيعة العمليتُت، مبلغ التمويل، مدتو و الضمانات، كما يقوم أيضا بتقدمي بعض الوثائق اليت تبُت 

 .حالتو ادلالية

 .  البحث و الدراسة وازباذ القرار: الفرع الثاين

       يدرس ادلصرف طلب التمويل ادلقدم لو لتقييم العملية وربليل ادلركز االئتماين للعميل وذلك يف ضوء 
إسًتاذبية التمويل ادلصريف لعمليات ادلضاربة و ادلعلومات اإلضافية اليت تبُت حالتو ادلالية ، مث يقوم ادلتخصص يف 
البحث و الدراسة بتحضَت دراسة اقتصادية واضحة عن عملية ادلضاربة ، وبعد ما يعد مذكرة شاملة عن العملية 

مدعمة برأيو فيها استنادا إىل  السياسات ادلصرفية وادلعايَت والضوابط والشروط ادلقررة ذلذا النوع من التمويل مث 
ترسل ىذه ادلذكرة إىل رئيس الدراسة حيث يقوم دبراجعتها و التوقيع عليها مث يرفعها بدوره إىل سلطة القران يقابل 
بالرفض أو القبول أو التعديل وفقا جلدول السلطات التقديرية ادلعتمد عليها من رللس إدارة ادلصرف  مث يقوم ىذا 

 .األخَت بإشعار العميل بالقرار األخَت 

 .تنفيذ القرار و متابعة العملية : الفرع الثالث 

       يف حالة ادلوافقة ، جيهر عقد ادلضاربة لتوقيعو من طرف ادلتعامل وشلثل ادلصرف ومن شبة تبدأ عملية التنفيذ 
 التنفيذية تيف ضوء الشروط و القواعد ادلتفق عليها يف العقد وبعد ازباذ القرار بتمويل العملية و إسبام اإلجراءا

الالزمة لسَته تبدأ عملية ادلتابعة للتأكد من سَت العمليات وفق الربامج و الشروط ادلتفق عليها يف العقد وتتم 
 : ادلتابعة بعدة وسائل منها 

عن طريق تفقد مواقع العمل، مراجعة الدفاتر و ادلستندات اخلاصة بالعملية وجرد ادلخازن : ادلتابعة ادليدانية:أوال
 . وغَتىا

عن طريق التقارير الدورية اليت يطلبها ادلصرف من ادلتعامل للتأكد من تطور تنفيذ العملية : ادلتابعة ادلكتبية: ثانيا
 . كادليزانيات ادلالية مثال
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 . قياس النتائج وتوزيع العوائد: الفرع الرابع

يف هناية مدة ادلضاربة يتم إعداد حسابات النتيجة للعملية ، كما حيرر إشعار يفيد انتهاء مدة التمويل وضرورة 
 . توزيع األرباح و اخلسائر على ضوء ما مت االتفاق عليو يف العقد 

 : يوزع ما بُت ادلصرف و ادلضارب حسب االتفاق : يف حالة الربح 

 . نسبة مئوية للمضارب نظَت العمل و اخلربة و اإلدارة                     - 

 .نسبة مئوية للمصرف نظَت إصبايل التمويل العملية                     - 

 : نفرق بُت حالتُت : يف حالة اخلسارة 

إذا نتجت اخلسارة عن ظروف ال دخل للمضارب فيها ، يتحملها ادلصرف بالكامل ، ويكفي أن ادلضارب    -
 . قد قدم عملو و جهده و إدارتو بدون مقابل 

أما إذا نتجت اخلسارة عن عوامل للمضارب يد فيها كالتقصَت ، اإلمهال وعدم االلتزام بشروط التنفيذ ادلتفق    - 
 . عليها ، فإن للمصرف أن يطالب ادلضارب بتعويض الضرر الذي حلقو 

 . مـــزايــا الـــتـمــويــل بــالـــمــضـاربــة: الـمــطـلب الـثـالـث

 : 1       ذلذه الصيغة من التمويل مزايا عدة سبيزىا عن غَتىا من الصيغ ، تتمثل يف

التمويل بادلضاربة يتناسب سباما مع احلرفيُت الصغار ومع األفراد الذين ديلكون اخلربة و القدرة و الرغبة يف / 1
القيام بعمل اقتصادي ال تتوفر لديهم ادلوارد ادلالية الكافية كما يتناسب أيضا مع اخلربة و العمالء من أصحاب 

الكفاءات و ادلهارات النادرة الذين ال جيدون سبال سبويلية مناسبة لوضع أفكارىم موضع التطبيق العملي وشلارسة 
 . النشاط االقتصادي الذي يرغبون فيو واستغالل مهاراهتم فيما ينفع األفراد 

يتميز ىذا األسلوب دبيزة التنسيق بُت مصاحل كل من مالك النقود ومالك اخلربة وىذا ما يتماشى مع القيم / 2
 . األخالقية الضرورية لتنظيم اقتصادي حيوي 
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الذين يقبلون ادلضاربة ىم أصحاب القدرة على العمل شلن ال ديلكون رأس ادلال سواء كانوا من الفنيُت / 3
كاألطباء و ادلهندسُت أم كانوا من أصحاب اخلربات العملية يف التجارة و احلرف اليدوية ادلختلفة ، فعندما يصبح 

الطبيب صاحب عيادة أو مستشفى مثال و ادلهندس صاحب مشغل أو مصنع وذوي اخلربة تاجرا أو مزارعا فإن 
ىؤالء الشركاء يف البدء قد يصبحون نتيجة احلوافز ادلنضمة ىم أصحاب العمل ادلالكُت لوسائل اإلنتاج ، فال 
يطلبون من الدولة أن ذبد ذلم العمل وإمنا ينتجون فرص العمل للمواطنُت األجرين ، وىذا ما يؤدي إىل ارتفاع 
القوة الشرائية ومن شبة زيادة الطلب على السلع وىو ما يؤدي إىل إنعاش اقتصادي للمجتمع وزيادة ادلعروض 

 . السلعي وبالتايل زلاربة البطالة و التضخم ورفع حجم ادلدخرات ادلوجهة لإلنتاج و االستثمار 

ادلضاربة ربد من شيوع الفقر وكذا الصراع الطبقي ، إذ أن ىذا األسلوب التمويلي ال يشطب الفقَت من قائمة / 4
ادلشاركُت يف العملية التمويلية ألنو ال ديلك ماال بل ديكن لو أن يقدم عملو كمشاركة فكل لو حقو يف اجملتمع 

 . اإلسالمي رغم التفاوت الذي بينهما 

أي الفائدة ادلشروطة على القرض بالنسبة للمصارف  )التمويل بادلضاربة خيلو من عنصر تكلفة رأس ادلال / 5
، ويكون الربح ىو الناتج على زيادة سعر البيع عن تكلفة الشراء وما يلحق بو من نفقات ومصاريف  (التقليدية 

تصرف فعال عن اإلنتاج ، باإلضافة إىل ذلك فإن ىذه الصيغة ستلعب دورا بارزا يف تطوير االستثمار ادلصريف  يف 
 . ضوء أحكام الشريعة حبيث سبكن من صبع األموال دون الوقوع يف الربا 
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 :الـــخــــاتــــمــــــة

  بُت العمل وادلال ، حبيث توظف األموال الزائدة عن احلاجة لدىالتوافق سبثل ادلضاربة سبيال لتحقيق 
بتوفَت  التمويل تسمح ،كما أصحاب الفائض ادلايل ، وتشغل الطاقات العاطلة من اليد العاملة خاصة ادلؤىلة 

 تتمكن البنوك ،وعليوالزم جلملة من ادلشاريع االستـثمارية اليت ربقق قيمة مضافة تساىم يف تكوين الدخل الوطٍتال
نائبا عن ىا كون طرفا يف العمليات االستثمارية سواء باعتبارت ة حيث ادلايلةطا من ربقيق دور الوساإلسالمية

 .صاحب ادلال ، أو مضاربا بأموالو 
تسمح ادلضاربة يف اإلسالم بتجاوز أسلوب ادلضاربة يف االقتصاد الوضعي ، والذي يعتمد على ادلتاجرة يف  

 .جيعل إمكانية ادلسامهة يف النشاط اإلنتاجي ضعيفة حيث األوراق ادلالية لدى البورصة ، 
تعترب ادلضاربة إحدى أىم السبل ادلتاحة يف اإلسالم لتمويل ادلشاريع االستثمارية وفق :     واستنتاجا دلا سبق   

 .الشروط و األحكام  اليت أجازهتا الشريعة السمحاء
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 :تــمــهــيــد

فقد سبيز اجملتمع ادلسلم منذ القدمي بوجود ؽلثل الوقف أحد كسائل التضامن كالتكافل يف اإلسالـ ،  
عن طريق الكسب احلالؿ ، فإف يكوف  امتالؾ ادلاؿأف كدبا مؤسسات كقفية ترعى حاجات الفقراء كادلساكُت ، 

ظاىرة الغٌت كالفقر يف اجملتمعات اإلسالمية تُعد ظاىرة صحية كمقبولة ، نظرا لكوف بعض األفراد ليس دبقدكرىم 
كهبدؼ ضماف كرامة اإلنساف كتفادم ظاىرة الفقر كالعوز كربقيقا دلبادئ ، القياـ باألعماؿ حكما أك حقيقة 

اإلسالـ يف تنمية ادلوارد البشرية ، ؽلكن أف ُيستخدـ الوقف يف الدكؿ اإلسالمية كوسيلة من كسائل الدعم للفئات 
. الفقَتة كاركمة يف اجملتمع

. فــوقــول الـات حـيــومــمــع:ث األولــحـبــمــال

      الوقف  نظاـ قدمي عرفتو نظم كشرائع سابقة  على اإلسالـ ،كجاءت بعض إحكامو  رلملة يف شرع من قبلنا 
فلم يكن العرب يف جاىليتهم  يعرفوف نظامو ،بل كانت ذلم تصرفات تلتقي  معو يف شبو بعيد  أنكرىا القرآف 

 َما َجَعَل الّلُو ِمن َبِحيَرٍة َوالَ َسائَِبٍة َوالَ َوِصيَلٍة َوالَ َحاٍم َولَـِكنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا ﴿:قاؿ تعاذل ، عليهم يف شدة
كجاء اإلسالـ فأقر أصلو كاعًتؼ بوجوده كنظمو بطريقة ، 1 ﴾يـَْفتَـُرون َ َل  الّلِو اْلَكِذَب َوَ ْكثـَُرُىْ  الَ يـَْعِ ُل نَ 
. تكفل توافقو مع قواعد ادلَتاث كمقاصد الشريعة 

 .هــ تـشــف ونـوقــ ريف الــت: ب األولـلــطـمــال

يعد الوقف أحد أساليب التكافل االجتماعي، كمن أىم القطاعات اليت ال هتدؼ إذل ربقيق الربح ،فهو 
ذبسيد للقيم ك األخالؽ السامية ألفراد األّمة اإلسالمية اليت ػلاكلوف هبا التقرب إذل ا عّز كجل كىو ؼلتلف عن 

 .األعماؿ اخلَتية اليت يقـو هبا الغربيوف،أك ما كاف يقـو بو الناس يف اجلاىلية ألّف غرضهم ىو التفاخر كالشهرة

. تعريف الوقف : الفرع األكؿ 

                                                           
. 103:سورة ادلائدة،اآلية :1
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  مصدر كقف يقف كقفا كيعٍت احلبس كادلنع ،كيستعمل يف األمور احلسية كادلعنوية فمن النوع األكؿ :1لغة: وال
قوذلم  كقفت السيارة  أك الطائرة  إذا امتنعت عن السَت ، كمن النوع الثاين  قوذلم كقفت حيايت على الدراسة ،أك 

 .على تربية األكالد  ،كاجلمع أكقاؼ 

: لو تعريفات متعددة: 2اصطالحا:ثانيا

عرؼ أبو حنيفة الوقف انو حبس العُت على ملك الواقف كالتصدؽ دبنفعتها على جهة من جهات الرب يف - 1
. احلاؿ أك ادلاؿ

فمن كقف بعض مالو على مسجد أك ملجأ ابتداء  يكوف متصدؽ بو يف احلاؿ ،كمن كقف بعض  مالو على 
كعلى ذلك  فاف الوقف . شخص  أك أشخاص مث من بعدىم على مسجد  أك ملجأ ،يكوف متصدقا بو يف ادلاؿ  

عند أيب حنيفة ال ؼلرج ادلاؿ ادلوقوؼ عن ملك كاقفو ،بل يبقى يف ملكو  غلوز لو التصرؼ فيو  بكل أنواع 
.    التصرفات  ماداـ جيئا ،فلو أف يرجع عنو ، كلو أف يبيعو  أك يهبو ،  كإذا مات الواقف كاف ادلوقوؼ مَتاثا لورثتو

. ككل ما يًتتب عن الوقف ىو التربع بادلنفعة، كمن مث فاف الوقف يف مذىب أيب حنيفة تصرؼ غَت الـز

عرؼ أبو يوسف كأبو اضبد الشافعي  يف آخر قوذلما  الوقف بأنو حبس العُت على حكم ملك ا تعاذل  - 2
. كالتصدؽ بادلنفعة  على  جهة من اجلهات الرب ابتداءا  ك انتهاءا

كعلى ذلك فاف الوقف كفقا ذلذا ادلذىب ،ؼلرج  ادلاؿ ادلوقوؼ عن ملك كاقفو كؽلنعو عن التصرؼ فيو بالبيع أك 
. اذلبة كال غلوز لو الرجوع فيو 

 كإذا مات الواقف فال ينتقل ادلوقوؼ إذل كرثتو، بل تصرؼ غلتو كمنفعتو إذل ادلستحقُت سواء كانوا ىم كرثة  
. الواقف أك غَت كرثتو

 بأنو حبس العُت عن ملك الواقف ، فال يزكؿ عنو ملكو ، كلكن ال يباع  كال يورث  كال 3كعرفو اإلماـ مالك- 3
.  يوىب

 
                                                           

.  302 : ص1982أحكاـ الوصايا كاألكقاؼ الطبعة الرابعة  الدار اجلامعية للطباعة  كالنشر بَتكت  : الشيخ زلمد مصطفى  شليب .  د :1
 .235،236: ص ،ص2000 باإلسكندرية  ؼ  ادلعارأةالطبعة األكذل  منش. أحكاـ الوصايا كاألكقاؼ يف الشريعة اإلسالمية . د  اضبد فراج حسنُت  :2
 .189:  ص1999ة  ادلعارؼ باإلسكندرية  أالطبعة  األكذل  منش. الوصية كالوقف يف اإلسالـ مقاصد كقواعد . د زلمد كماؿ الدين إماـ . أ :3
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  .نشأة الوقف:الفرع الثاين

فكرة حبس العُت عن التمليك كالتملك كجعل منفعتها سلصصة جلهات معينة عرفت من بعيد عند قدماء 
ادلصريُت ، كما عرؼ عند الركماف  فكرة تشبهها ،أما اجلرماف فعندىم ما لو شبو قريب  بالوقف  يف أصل الفكرة 
كاذليكل أما مصر ففي تارؼلها القدمي عملت هبذه الفكرة فعال مع اختالؼ يف بعض النظم ، فكانت اإلقطاعيات 

الشعائر كاإلنفاؽ على كهنتها  كخدامها   إصالحها كإقامة ترصد على اآلذلة  كادلعابد ك ادلقابر ،لتصرؼ غلتها على
كىم  هبذا إظلا كانوا يقصدكف فعل اخلَت كالتقرب من آذلتهم ،حىت يضمنوا ألنفسهم، آخرة سعيدة  كيوجد 

 دليل ما سبَتك ، ك هبا بعض النقوش ادلتضمنة 72بادلتحف ادلصرم  بعض اللوحات كمن أقدمها اللوحة  رقم 
معبد *كقف عقار على بعض الكهنة  يف األسرة الرابعة ، كما  أف التاريخ  ػلدثنا  أف رمسيس  الثاين  قد منح 

أمالكا كاسعة ، كأجريت الطقوس الواسعة لنقل ملكية ىذه األعياف إذل ادلعبد أماـ صبع كبَت  من الرعايا  * ابيدكس 
كىذا  كاف دل يكن كفقا  بادلعٍت  الدقيق ،إال أف فيو الكثَت من مضامُت  الوقف ،بل كيبدك أف مصر  يف مرحلة 

تالية  عرفت حبس األعياف عن التمليك  كالتملك كجعل ريعها مرصودا على األسرة أك على األكالد ، كمن 
حدىم التصرؼ يف أعياهنا تصرفا يثبت للغَت  ملكية عليها  أأكالدىم ينتفعوف بغلتهم دكف أف ؽللك  بعدىم على

 بعقود ينص أكما كانوا يشًتطوف إدارة ىذه األحباس لالبن  األكرب من كل طبقة ،ككانت ىذه األحباس  تنش
 .فيها صراحة على عدـ ذباكز التصرؼ  يف ادلاؿ 

كىذا النظاـ أشبو ما يكوف بنظاـ الوقف األىلي أك الوقف على األكالد كالذرية كالريع ىنا يصرؼ للمستحقُت  من 
. كالنظارة فيو لألكرب فاألكرب من ىؤالء  ادلستحقُت مع حبس العُت عن التداكؿ كالوقف سباما أقرباء الواقف ،

كلقد كاف للركماف تصرفات ذلا شبو بالوقف ،أما  اجلرمانيوف  فعندىم نظاـ  فيو يرصد ادلاؿ مالكو على أسرة 
كقد يكوف االستحقاؽ فيو جلميع األسرة كقد يكوف لبعضها ، كقد يكوف . معينة مدة زلددة  أك إذل انقراضها 

للذكور كمن بعد اإلناث ،كذلم طرائق سلتلفة يف ترتيب طبقات االستحقاؽ  كاألصل فيو أف ال يباع  كال يوىب كال 
يورث ،كليس للمستحق  فيو سول  ادلنفعة ،كاخلالفة  فيو زبتلف عنها  يف اإلرث ،فالوارث  يتلقى احلق عن أصلو 

 الوقف كق قأفّ ىو ، أما ادلستحق فيتلقى احلق عن ادلرصد مهما بعدت الدرجة ،كمن ىذه اخلصائص نعرؼ 
 .األىلي عينو 

. ه ـتـيــشروعــصل م ف وــوقـية الـمــ ه: اني ــلب الثـمطـال
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إّف األكقاؼ نرباس حضارم لألّمة اإلسالمية على مدار قركف عّدة،فقد كاف ذلا دكر مهم يف تنمية 
.  اجملتمع،حيث مشل كجودىا من اخلَت كالتكافل االجتماعي ما دل يعرفو الغربيوف حىت اليـو

  .أعلية الوقف: الفرع األكؿ 

آثار الوقف يف اإلسالـ ال ينحصر يف الرب كاإلحساف ،على األىل أك غَتىم  ،كإظلا أعليتو الكربل تتجلى 
يف دكره ادلؤكد الستقاللية ادلؤسسات العلمية يف مواجهة السلطة السياسية ، كما سبنحو مؤسسة الوقف من فعالية  

يف إعادة توزيع العلم على اجلميع ،فهناؾ أكقاؼ خصصها أصحاهبا لطالب العلم ، كأخرل للفقهاء ،كثالثة  
للمؤسسات  التعليمية ،كالرابعة لتعليم البنات ،كالذم يرصد التاريخ االجتماعي لألمة  يعرؼ الدكر الكبَت الذم 

 :قامت بو مؤسسة الوقف يف كافة ىذه اجملاالت ، باإلضافة إذل فوائد كمنافع منها 

 .حفظ ثركة البالد، كبقاء أعياف ىذه الثركة دكف أف يلحقها بيع كال رىن -
 . من االندثار كحفظ أفراد األسر الكرؽلة من الضياع كالفاقة صوف البيوت العريقة -
بقاء األعياف ادلوقوفة سليمة متجددة على مر الدىور كاألعواـ كمن ذلك ما فيو من عمارة البالد كاستئجار  -

 .العمراف فيها
لطف ذلك (الوقف ) من يكوف مبذرا سفيها، فإذا كجد أمامو ىذا السد ادلنيع كذريتوقد ؼلرج من أبناء الواقف  -

 .يف طباعو كخفف من تبذيره كضّيق من سوء تصرفو
 .إطالؽ احلرية الشخصية لكل فرد يف التصرؼ ما داـ ال غلر ضررا -
رجوع الوقف على األكالد يف ادلاؿ إذل كقف خَتم شلا يزيد يف موارد البالد اإلسالمية، فلو ال األكقاؼ األىلية  -

 .اليت مآذلا إذل اخلَت دلا كانت موارد األكقاؼ اخلَتية هبذه الضخامة
 .سالمة رأس العُت كبقاؤىا رغم كل سوء تصرؼ كىذا ما ينفرد الوقف بو عن سائر ادلؤسسات األخرل  -
أف نظاـ الوقف ينعكس بآثاره االغلابية على ادلؤسسات االجتماعية كالتعليمية  يف اجملتمع ،كاحلقيقة أف القوؿ  -

بإلغاء الوقف تكمن دائما كراءه غاية سياسية ،كباعتبار الوقف نظاما إسالميا فليس من أىدافو إعادة توزيع  الًتكة 
. على النحو الذم ؼلل بإحكاـ ادلَتاث  كقواعده 
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اذا نظرنا »سو القانوين الفرؽ بُت نظاـ الوقف كأعليتو كبُت بعض تطبيقاتو السيئة فقاؿ بح 1كقد أدرؾ قاسم أمُت
إذل القصد األكؿ من نظاـ الوقف من حيث ىو كجدناه من أصبل مزايا الشريعة اإلسالمية ألف ذبرد الشخص من 

أمالكو كزبصيصها يف حياتو أك بعد موتو لعمل خَتم ىو أمر ال يصدر إال عن نفس طيبة كعواطف شريفة كأمواؿ 
كمقصد شرعنا الشريف من تشريع الوقف أف ال نكوف حوائل بُت نية خَت كعملو ،فسوؼ يؤدم بكل ...بارة 

إنساف بنزعتو إذل اخلَت أف ينفذ مقصده مهما كاف كبأم طريقة شاء كيف أم كقت أراد، كىذه احلرية دل يصل إذل 
درجتها كثَت من الشرائع كالقوانُت األجنبية ،كعلى األخص القانوف الفرنسي ،كقد لوحظ بال ريب عند سنها يف 
شريعتنا السمحاء أف تتشعب طرؽ اخلَت يف ملتنا ،كأف تعود منها الفوائد اجلمة على العادل اإلسالمي كال مراء يف 

أف حيز كجود النفع للمسلمُت إنشاء ادلدارس لنشر التعليم ،كمعاجلة ادلرضى ،كمساعدة الفقراء كما شابو ذلك يف 
 ك ادلدارس كادلكتبات اليت تعطي لطلبة العلم الفقراء ،كنرل آثارىا العديدة كمعادلها القائمة ادلساجد كالكتاتيب

منتشرة يف البالد طوال كعرضا تشهد ألجدادنا أهنم كانوا رجاال  يعملوف بعقل كركية إلصالح شؤكف كمنافع 
. «أمتهم

ف نظاـ الوقف ىو الذم دفع األزىر إذل أكالذم يدرس تاريخ األزىر الشريف جامعا كجامعة يشعر ب
األماـ كحفظ لو كجوده التارؼلي باعتباره أىم منارة علمية يف التاريخ اإلسالمي ،كقد ذكر ادلقريزم أف أكؿ من 
أكقف على األزىر كاف اخلليفة الفاطمي احلاكم بأمر ا مث توالت بعده األكقاؼ من ادلتقدمُت كادلتأخرين ،كلو 

بقيت لألزىر أكقافو ال استطاع أف يؤدم دكرا أكثر فعالية على ادلستويات الية كاإلقليمية كالعادلية ،خاصة كأّف 
 .األزىر يف تارؼلو الطويل اعتمد على األكقاؼ يف بناء ادلؤسسات العلمية كدعم أساتذهتا كطالهبا 

   .أصل مشركعيتو:الفرع ثانيا 

        اإلحساف العاـ ىو األصل اإلسالمي الذم يرجع إليو النظاـ ادلوقف كلو أصولو يف القرآف كالسنة، كقد ضبل 
.  العلماء الصدقة اجلارية على الوقف، الف منافع ادلوقوؼ تبقى دائما، كيذكر الناس صاحبها باخلَت كالرضبة

اإلسالـ بل ىو نظاـ إسالمي أصيل ،  إّف نظاـ الوقف ليس نظاما مستجلبا أك ذبميعا لعادات عرفية سبقت
 أصولو ادلباشرة يف السنة النبوية الشريفة ، أما تفاصيل أحكامو فقد جاء كيستمد من القراف الكرمي إطاره العاـ 

. هبا الفقو اإلسالمي 

                                                           
 .203: ص1976عماؿ الكاملة ،ربقيق د زلمد عمارة، بَتكت الطبعة األكذل األمنت أ قاسم أمُت، 1
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 ػلتل اإلحساف العاـ مكانو يف النصوص القرآف الكرمي، ك الوقف ليس إال لونا من :من القرآف الكرمي: أكال
تـََعاَونُ ا َ َل  اْلبرِّ ﴿ :اإلحساف بل إحدل صوره الرئيسية كقد حثت على ذلك آيات كثَتة منها قولو تعاذل

. 1﴾َوالتـَّْ َ ى

َلن تـََناُل ا اْلِبرَّ َحتَّ  تُنِفُ  ا ِممَّا ﴿ :كمنها قولو تعاذل 2﴾َوُ ْوُل ْا اأَلْرَحاِم بـَْعُ ُهْ  َ ْوَل  بِبَـْع ٍ ﴿ :كمنها قولو تعاذل
كالذم ىو أحب " بَتحاء " كيقاؿ بأف أبا طلحة دلا مسع هبذه اآلية كقف بستانو يف ادلدينة  ادلسماة 3﴾ُتِحبُّ ن

. أموالو  إليو على كجوه الرب ابتغاء مرضات ا 

 كقولو عزّ  4﴾..َ يُـَّها الَِّذيَن  َمُن ْا َ نِفُ  ا ِمن  َيَِّباِت َما َكَ ْبُتْ  َوِممَّا َ ْ َرْجَنا َلُك  مَِّن اأَلْرضِ يا﴿:كقولو تعاذل
َر َلَعلَُّكْ  تـُْفِلُح نَ ﴿:كجل   5﴾ َوااْـَعُل ا اْلَخيـْ

  كىذه اآليات ال تدؿ مباشرة على مشركعية الوقف ك لكنها تشرع اإلحساف العاـ يف اإلسالـ ك يأيت الوقف يف 
ادلقدمة دلا يؤديو من خدمات عامة دينية ك علمية ك اجتماعية بل أف األكقاؼ يف اإلسالـ ذلا دكر إسالمي بارز 

. يف احلفاظ على ىيبة العادل ،كاستقالؿ  الفقيو يف مواجهة األمَت 

من سنة رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ركايات كثَتة يسند بعضها بعضا كتكفي :من السنة النبوية الشريفة :ثانيا
للقوؿ بأنو  صلى ا عليو كسلم شرع الوقف كأمر بو ،بل ككانت لو عليو الصالة كالسالـ  أكقاؼ تنقلها كتب 

اإليثار فعن أيب ىريرة أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم قاؿ إذا مات اإلنساف انقطع عملو إال من ثالث أشياء  
كمعٌت احلديث أف - الوقف–صدقة جارية أك علم ينتفع بو أك كلد صاحل يدعو لو ن كادلقصود بالصدقة اجلارية 

عمل ادليت ينقطع ك غلدد الثواب لو إال ىذه األشياء الثالثة  ألهنا من مكسبو فولده ،كما يورثو من علم الصدقة 
ا يـَْلَحُق بِاْلُمْؤِمِن ِمْن مَ ِإنَّ ]: صلى ا عليو كسلم قاؿ كأخرج ابن ماجة أف رسوؿ ا،اجلارية كلها من سعيو 

ْبِن :َ ْ َماِلِو َو َحَ َناتِِو بـَْعَد َمْ تِِو  ِ َلًما َنَشَرُه َ ْو َوَلًدا َصاِلًحا تـَرََكُو َ ْو َمْصَحًفا َورَّثًَو َ ْو َمْ ِجًد بـََناُه  و بـَْيًتا ِِلِ
. [َسِبيٍل بـََنْاه َ ْو نـَْهًرا َ ْجَراْه َ ْو َصَدَ ًة َ ْ َرَجَها ِمْن َمِاِلو ِاي ِصَحِتِو َوَحَيِاتِِو تـَْلَحُ ُو ِمْن بـَْعْد َمْ تِوِ 

                                                           
 .02: سورة ادلائدة ،اآلية :1
 75: سورة األنفاؿ، اآلية :2
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 كمن آثار ما ركل من رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أنّو كقف سبع حواط بادلدينة  أم سبع بساتُت  من النخيل 
كىي األعراؼ ،كالسافية  كالدالؿ ،كادلشيب ،كالربقة، كحسٌت كشربة أـ إبراىيم ،ككانت  ىذه احلوائط من أمواؿ 

قاؿ إف أصبت فأموارل مد يضعها حيث أراه ا تعاذل كقد حبس صحابة –يهودم قيل انو اسلم -سلَتيق 
رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يف عصره ،كبعد رحيلو عليو السالـ ،حىت قاؿ جابر رضي ا عنو ال اعلم احد 

. كاف لو ماؿ من ادلهاجرين  كاألنصار إال حبس مالو صدقة مؤبدة ال تشًتل أبدا كال توىب كال تورث

كقد حبس أبو بكر  الصديق رضي ا عنو مربعا لو يف مكة  كتركها فال يعرؼ  أهنا كرثت عنو كلكن يسكنها  
يا رسوؿ ا  أين :1من حضر من كلد كلده دبكة كدل يتوارثها ، كأصاب عمر بن اخلطاب  أرضا خبيرب ، فقاؿ

أصبت أرضا خبيرب كدل أصب ماال قط أنفس عندم منها فما تأمرين  بو فقاؿ إف شئت حبست أصلها كتصدقت 
بثمرىا ،فجعلها عمر رضي ا عنو ال تباع  كال توىب كال تورث تصدؽ هبا على الفقراء كادلساكُت كابن السبيل 

من الرقاب كيف سبيل ا  كالضيف ،ك أكصى بو إذل حفصة  أـ ادلؤمنُت مث إذل األكابر من آؿ عمر كما كتب 
عمر صدقتو يف خالفتو دعا نفرا من ادلهاجرين كاألنصار  فأحضرىم  ذلك كأشهدىم عليو ،فانتشر خربىا ،كقد 
تصدؽ عثماف بن عفاف على صدقة عمر ،كما ركم أنو لو كتاب صدقة،شهد عليو علي بن أيب طالب كأسامة 

ىذا ما تصدؽ بو عثماف بن عفاف يف حياتو : بن زيد الذم توذل كتابتو ،ككاف يف ىذا الكتاب بعد البسملة 
،تصدؽ دبالو الذم خبيرب ،يدعى ماؿ ابن احلقيق ،على ابنو أباف بن عثماف صدقة بتلة ،ال يشًتم أصلو لبدا كال 

كحبس عليو بن أيب طالب  أرضا بينبع  كحفر فيها  عيناف ،كبينما يعملوف إذ تنفجر عليهم . يوىب  كال يورث 
مثل غدؽ اجلذكر من ادلاء ،فبشر علي بذلك ،فتصدؽ هبا رضي ا عنو  تبال تبال ، ال تباع كال توىب كال تورث 

. تصدؽ هبا على الفقراء كادلساكُت كابن السبيل كذم الرحم 

كحبس الزبَت بن العواـ دكر فجعلها على بنيو ال تباع كال توىب كال تورث كاف للمركءة من بناتو  أف تسكن  غَت 
. مضرة كال مضرهبا ،فاف استغنيت بزكج فليس ذلا احلق 

كتصدؽ معاذ بن جبل  بداره اليت يقاؿ ذلا دار األنصار ،كدلا كرل  القضاء تصدؽ رجل بأرض لو على بنيو كبٍت 
كىناؾ أمثلة لألكقاؼ يف عهد الرسوؿ صلى ا عليو كسلم .بنيو كجعل للمساكُت فيها شيئا فأجاز معاذ ذلك 

 َ تَْأَتِمُن َني رْ يَا بَِني النََّجا]:دلا قدـ الرسوؿ إذل ادلدينة كأمر ببناء ادلسجد قاؿ:كعن انس رضي ا عنو قاؿ 
.  فقالوا كا ال تطلب شبنو إاّل إذل ا تعاذل ،أم خذه فبناه مسجدا  [؟َىَذا ِبَحاِئِطُك ْ 

                                                           
 .257:ص،2005،لبناف ، بَتكت، للطباعة ك النشر ك التوزيع  دار الفكر،1ج،زلمد فؤاد عبد الباقي، اللؤلؤ ك ادلرجاف : 1
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َر ُروَمٍة اـََلُو اْلَجنَّةَ ]: كعن عثماف رضي ا عنو  أف الرسوؿ صلى ا عليو كسلم  قاؿ فحفرىا  :قاؿ  [َمْن َحَفَر بِ ـْ
لقرية فقاؿ لو النيب تبيعنيها بعُت يف ؿ  ادلاءكانت لرجل عُت يقاؿ ذلا ركمة ككاف يبيع منهاق أفّ : كيف ركاية أخرل 

يا رسوؿ ا ،ليس رل كال لعيارل غَتىا ،فبلغ ذلك عثماف ، فاشًتاىا خبمسة كثالثُت ألف درىم مث : اجلنة ؟ فقاؿ 
 كعن سعد بن عبادة  رضي ا .قد جعلتها للمسلمُت:نعم ،قاؿ :أذبعل رل ما جعلتو لو ؟ قاؿ : أتى النيب فقاؿ 

 . ادلاء  فحفر بئرا  كقاؿ  ىذه ألـ سعد: ؟ قاؿ أفضليا رسوؿ ا إف أـ سعد ماتت فأم الصدقة:نّو قاؿ أعنو 
: البوطي فقاؿكقاؿ 

إذا مات بن آدـ ليس غلرم             عليو غَت عشر 

علـو بثها كدعاء طلل                  كغرس النخل كالصدقات ذبرم 

كراثة مصحف كرباط ثغر             كحفر البئر أك إجراء هنر 

 .كبيت للغريب بناه يأكم                إليو أك بناه زلل ذكر

. ارىاـمـثـتــل اسـة وسبـيـفـص األص ل ال قــصائــخ:يـثانــث الـحـمبــال

ؽلثل الوقف اجملاؿ االستػثمارم التطوعي ، أم عندما يتنازؿ أم شخص يف اجملتمع عن شيء ؽللكو لصاحل 
 ستمرار للعائد،إذ يعّد مؤسسة تطوعية متمّيزةضمانا الجهة معينة ، يستدعي ذلك القياـ باستػثمار ذلك األصل 

كهبدؼ ضماف استمرار األمالؾ الوقفية يف تقدمي العائد ادلناسب لصاحل اجلهات ادلوقوؼ ذلا، ك بعد تبيُت 
 .حكم الوقف ك أعليتو سنحاكؿ البحث عن خصائص األصوؿ الوقفية كسبل استثمارىا

 . يةــفــوقـص األص ل الـائـصــخ: ب األول ـلـطـمـال

عقارية أك كسائل اؿسبثل غالبا يف األمالؾ تلكوهنا باعتبار األمالؾ الوقفية سبثل أصوال رأمسالية ، 
األمر الذم غلعل  فوف أراضي كبنايات كبساتُت ،ػ صلد يف تاريخ األكقاؼ أف األشخاص يوؽحيث إنتاج ،

ادلقارنة ىنا ).1 الفركع التالية جبملة من اخلصائص نوجزىا يف ، ػ  األخرلىذه األمالؾ تتميز عن باقي األصوؿ
 (من حيث ملكية األصل ال من حيث طبيعتو

 .الدؽلػومػة :الفرع األكؿ
                                                           

 .250 ،245:عالش أضبد،مرجع سبق ذكره،ص،ص:1
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كيعٍت حبس األصل كتسبيل الثمرة ، ليبقى أصل اإلنتاج قائما على ادلدل الطويل ، فال غلوز   
التصرؼ فيو بيعا كال ىبة ، كال ذبوز تصفيتو ، ألف ذلك يتعارض كمقصد الوقف ، كبالتارل فإف األصوؿ 

الوقفية تتميز باألجل الالزلدكد ، فهي موقوفة على جهة زلددة ألجل غَت مسمى ، كىذا حىت يبقى أصل 
إذ الغاية من األمالؾ الوقفية ىي إغلاد مصدر الوقف قادرا على تقدمي العائد باستمرار للجهة ادلقصودة ، 
: كنتبُت من ذلك أف ادلاؿ ادلوقوؼ يتضمن شقُت دائم للعائد ُيصرؼ لصاحل اجلهة اددة من قبل الواقف ، 

 ، مثل ما غُلٌت من ىذا ، كالثاين يتعلق بثمرة الوقف، مثل بستاف بو أشجار مثمرة األكؿ خاص بأصل الوقف 
 :  فيما يلي، كنبُت ذلكالبستاف من شبرات تباع حلساب ادلوقوؼ ذلم 

،  الوقف البد من صيانة األصل  استغالؿ أصللضماف الدخل ادلستمر الناتج من: صيانة أصل الوقف :أكال
شبار أصل ػستاكيرل الفقهاء أف ذلك يتم من العائدات الناذبة من حىت يستمر يف تقدمي العائد كقتا أطوؿ ، 

تفادم ؿأم أف نفقات الصيانة تكوف جبزء من األمواؿ الناذبة عن استغالؿ أصل الوقف ، كىذا الوقف ، 
شبار أجره من تلك العائدات ػكيعطى القائم على عملية اإلستالوقوع يف مسألة االستدانة لصاحل الصيانة ، 

 كيوجو الباقي لإلنفاؽ على اجلانب الذم أنشئ الوقف من  ككأف أصل الوقف ؽُلّوؿ نفقاتو بذاتو ،،أيضا 
. أجلو 

من قبل أم أف يكوف ما ينتجو الوقف من عائدات موجها يف سبيل ا للجهات اددة : تسبيل الثمرة:ثانيا
عن  (اخل ....منتجات زراعية ، عائدات مالية ، سلع منتجة ،  ) ، فال ؽلكن حبس شبرة الوقف الواقف

اجلهات اليت أنشئ الوقف ذلا فيفهم من ذلك أنو ال ينبغي للقائم على الوقف أف يتصرؼ يف عائدات 
، كيدخل ذلك يف باب أداء األمانات إذل أىلها ، كػلقق ذلك ىدؼ  خبالؼ ما كصى بو الواقف  ،الوقف

 اجلهات اتاجة ، الوقف فكلما استمر العائد للجهة ادلقصودة كلما مت بلوغ اذلدؼ ادلتمثل يف سد حاجات
كيدخل ذلك يف باب ربويل األمواؿ اذلدؼ الوصوؿ إذل كتصرؼ القائم على الوقف بغَت إرادة الواقف ؽلنع 

شبار كتطوير ػستاذلك من اجتهاد القائم على الوقف يف عملية ال ؽلنع كللضركرة أحكاـ ،ككادلمتلكات 
كف الصدقة اجلارية مستمرة ؾكصيانة أصل الوقف ، كىذا هبدؼ استمرار العطاء للجهات ادلوقوؼ ذلا ، فت

:  لقولو صلى ا عليو كسلمتُدر على اجلهات ادلقصودة العائد ادلناسب ، كعلى صاحب الوقػف األجر ،
 . [...َذا َمـاَت اْبُن  َدَم انـَْ َطَع َ َملُـُو ِإالَّ ِمْن َثاَلٍث ، َصَد َـٌة َجارِيٌَة إِ ]
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 كيعترب تسبيل الثمرة أىم مؤشر على مدل صلاعة إدارة الوقف ، كيدخل ذلك يف مدل استغالؿ الوقف ليكوف 
قدرة اإلدارة القائمة ذلك  يؤكد لناأكثر إنتاجية ، فإذا استمر أصل الوقف يف ربقيق العائد على ادلدل الطويل ، 

 ، حيث ربتاج العمليات االستػثمارية إذل دقة يف اختيار على الوقف على استثماره بالطريقة االقتصادية السليمة
. بالكيفية اليت تسمح بتعظيم العائد  مدركسة  تكوفادلشاريع ، كطرؽ االستػثمار

  .الشكل العقارم:الفرع الثاين

، إذ كاف ىذا الشكل من  ((أراضي ، بنايات بساتُت  )) غالبا ما تكوف أصوؿ الوقف يف شكل عقار 
.  حديثا أمالؾ كقفية من نوع آخر تاألمالؾ الوقفية ىو السائد خالؿ فًتة زمنية طويلة ، كقد ظهر

تتميز ت هبدؼ أف تكوف ادلخرجاكمدخالت ، الوقفية استخداـ صبيع عناصر اإلنتاج مالؾ كيتطلب استغالؿ األ
 اليت تسمح بتصريف ادلنتجات ، كبالتارل نكوف بصدد نشاط اقتصادم متكامل ناتج عن كجود باجلودة ادلناسبة
 ، حيث أف عملية اإلنتاج تستدعي تصريف ادلنتجات فيكوف التبادؿ يف سوؽ السلع كاخلدمات األصوؿ الوقفية

كينتج عن ذلك حركة يف التداكؿ النقدم ، فالوقف إذف يساىم يف توسػيع دائرة النشاط االقتصادم ، كػلقق 
الكتلة السلعية اليت تقابل التدفقات النقدية ، ىذا يف رلاؿ الوقف ادلنتج للسلع ، كيف رلاؿ التكوين تسمح 

األمالؾ الوقفية بتكوين اليد العاملة كادلساعلة يف التعليم كالتدريب ، ككذا يف البحث العلمي ، فبناء ادلساجد 
. كادلدارس كادلصحات يؤدم إذل استػثمار ادلوارد البشرية اليت سبثل ثركة حقيقية للمجتمع 

.  ملكػية الوقػػف: الفرع الثالث

ربت تصرؼ جهة معينة تستفيد من ادللكية توضع باعتبار أف الواقف يضع أصال من أصوؿ   
عائداتو ، فإننا نتبُت أف الواقف قد تنازؿ عن ملكية ما أكقفو ، كبالتارل تنتقل ادللكية للمالك اجلديد ، 

فإنو ال بد من راٍع يرعى األصل كينميو ، كنظرا لكوف أصل الوقف ال ؽلكن التصرؼ فيو بيعا كال ىبة 
 ف أكقفدبا ؼلدـ الغرض الذم أنشئ الوقف من أجلو ، إذ ال ؽلكن أف يتحوؿ ادلاؿ ادلوقوؼ إذل ثركة دل

 ."حبس األصل كتسبيل الثمرة "من العائد ، كيستند ذلك إذل كوف الوقف ىوفقط ذلم كإظلا يستفيدكف 

 .                  افـوال األوقـار  مـمـثــتــبل اسـس:يــثانــلب الــمطـال
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ىذا ادلطلب إشكالية استػثمار أمواؿ الوقف دبا ؼلدـ اذلدؼ الذم أنشئت من أجلو نناقش يف                 
 .األكقاؼ ، باعتبار أف األمالؾ الوقفية ليس دبقدكرىا مسايرة باقي ادلؤسسات األخرل اخلاصة منها كالعامة

. إنشاء صندكؽ الستػثمار األكقاؼ : الفرع األكؿ

، يكوف ىذا الصندكؽ كطنيا كقد يكوف جهويا ، كنظرا لكوف األكقاؼ تنتشر عرب الًتاب الوطٍت قد 
كعلى دراية الوقفية ، يستحسن أف يكوف الصندكؽ جهويا حىت يكوف القائموف عليو أقرب إذل موقع األمالؾ 

بطبيعة االستػثمار ادلناسب للمنطقة ، كيكوف سبويل الصندكؽ من اذليئات الية على سبيل القرض احلسن ، 
على أف ُيسًتد أصل القرض بعد إسباـ ، كال ؽلنع اخلواص من ادلشاركة يف ىذا الصندكؽ بنفس األسلوب 

.  ادلناسبة ع على ربقيق ادلردكديةكدلشرؿقدرة توفر اؿك، العملية االستثمارية 

تفيد طريقة صندكؽ استػثمار األكقاؼ يف التوقف عن تأجَت األمالؾ الوقفية القادرة على إنتاج السلع 
كاخلدمات ، باعتبار أف عملية اإلغلار ال تدر يف الغالب دخال يساكم مقدار الدخل الناتج من استغالؿ 

أصل الوقف يف الدكرة اإلنتاجية ، كيف ىذا اجملاؿ نرل أنو من الواجب استعادة األمالؾ الوقفية ادلؤجرة 
مع تكاليف ادلعيشة احلالية ، إذ نالحظ أف الدخل ادلناسب ىو الذم عائداهتا منذ زمن بعيد لتػتالءـ 

.  ػلقق حد الكفاية 

. االستثمار بادلشاركة : الفرع الثاين 

 تطرح عملية استغالؿ األمالؾ الوقفية للمشاركة من اجلهات اخلاصة أك العامة ، كبالتارل ة يف ىذه احلاؿ
تتم عملية التمويل من قبل ادلشاركُت ، كالقائمُت على األكقاؼ يشاركوف بأصل الوقف ، على أف يتم تقاسم 

العائد حسب االتفاؽ بُت الطرفُت ، كىذه الطريقة ربقق اذلدؼ يف احلالة اليت تكوف فيها عملية استغالؿ األمالؾ 
. الوقفية ربتاج إذل رؤكس أمواؿ كبػَتة ال ؽلكن توفَتىا ، كبالتارل ؽلكن للمشاركة أف ربقق مصلحة الطرفُت 

ككفق ىذه الطريقة ال ربتاج نظارة األكقاؼ إذل رؤكس أمواؿ لتمويل عملية استغالؿ األمالؾ الوقفية ، كتستفيد من 
عائد تنفقو يف األكجو اددة من قبل الواقف ، كبالتارل نضمن استمرار أصل الوقف يف تقدمي العائد ادلطلوب دكف 

 .شبار ػاحلاجة إذل التفكَت يف تكاليف اإلست

. رــزائــجــف اي الــوقــة الــربـجـت:ثـالـثــث الــحـبـمــال
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إف ادلتتبع لتاريخ الوقف يف اجلزائر كادلنظومة التشريعية الوقفية اليت حكمتو قبل االستغالؿ كبعده غلد انو       
مازاؿ متأثرا بركاسب ادلاضي، كانو يعاين من عدة مشاكل إدارية منها خاصة، كتنظيمية من جهة كصعوبات 
 ةيفرضها كاقع ادلمارسة بالنظر إذل خصوصيات االقتصاد اجلزائرم كخصوصية األمالؾ الوقفية يف اجلزائر كالالـز

االجتماعية ادلتشابكة اليت ربوؿ دكف العودة باألكقاؼ اجلزائرية إذل ما كانت عليو من قبل ضف إذل ذلك حساسية 
ىذا ادلوضوع كالعراقيل اإلدارية كالبَتكقراطية اليت تكشف السبيل إذل البحث فيو حيث أف األمالؾ الوقفية كاصلت 
نسقها التنازرل من حيث الكم كالنوع إذل جانب العجز التنظيمي كالنقص الفادح يف اإلطار القانوين الذم ضبط 

الوقف، غَت إف ىذا ال يعٍت إف اجلزائر تدخر هبذا يف سبيل تنمية األمالؾ الوقفية كاستثمارىا، لتؤدم دكرىا 
 .االقتصادم كاالجتماعي ادلنوط هبا

. ف ـوقـام الـظـنـر بـزائـجـات الــامـمـتـاه:ب األولـلــمطـال

      على الرغم من الدكر ادلتواضع الذم يلعبو الوقف إذل اآلف يف تقدمي اخلدمات العمومية اليت ػلتاجها اجملتمع 
، كىو الدكر الذم تكفلت بو الدكلة ... اجلزائرم كتوفَت التمويل الضركرم ككفالة طلبة العلم كمالجئ األيتاـ 

، كشلا ال شك فيو أف (كالتمويل ادلباشر من اخلزينة العمومية  )بشكل مباشر مستخدمة طرؽ أخرل لتمويلو 
الوقف سيساعد على رفع ضبل كبَت عن كاىل الدكلة ك ادلتمثل يف توفَت التمويل الالـز لبعض األنشطة كتلك 

  .(...التعليم، كفالة األيتاـ، االىتماـ بالطبقات الفقَتة من اجملتمع كغَتىا كثَت ): ادلشار إليها 

 .1جوانب اىتماـ اجلزائر بنظاـ الوقف : الفرع األكؿ

سواء للتنمية أك  )      ال ؽلكننا بأم حاؿ من األحواؿ الزعم أف الوقف جانب قد مت إعلالو يف إسًتاتيجية الدكلة 
احلقبة االستعمارية على ) لكن بعض جوانب القصور يف االىتماـ بو تعود العتبارات تارؼلية  (اخل ... زلاربة الفقر

مث العتبارات اجتماعية إذل حد ما فاسًتجاع بعض األكقاؼ من شأنو إثارة بعض ادلشاكل  (خلصوصاكجو 
االجتماعية كردبا السياسية ، إذ أف بعض األمالؾ الوقفية كاليت أصبحت يف الوقت احلارل أمالكا خاصة أصبح من 

 .الصعب اسًتجاعها 

                                                           
  2006-11-1ادلوقع الرمسي لوزارة  اجملاىدين اجلزائريُت  : 1

http M // www.m- moudjahidine .dz. / histoire / oolithes/ d 57 . htm. 
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     كلعل أىم مؤشر على االىتماـ هبذا اجلانب ادلهم يف النظاـ اإلسالمي ىو كجود كزارة خاصة بالشؤكف الدينية 
 :كاألكقاؼ، باإلضافة إذل مؤشرات أخرل نذكر منها 

 :عموما مرت عملية تقنُت أحكاـ الوقف يف العادل العريب دبرحلتُت:إصدار قانوف خاص باألكقاؼ:أكال

بدأت يف مصر يف أعقاب احلرب العادلية الثانية مباشرة، كذلك بإصدار أكؿ تقنُت للوقف يف العادل العريب : األكذل
 . ـ، كتلتها كل من األردف كلبناف كسوريا كالكويت1946سنة 

بدأت يف العقد األخَت من القرف العشرين ادلاضي، كشهدت اجلزائر أكؿ حلقاهتا بإصدار قانوف الوقف يف : ثانيػػا
 ـ، كتلتها على مدل سنوات من العقد األخَت كل من اليمن، قطر، موريتانيا، اإلمارات العربية ، سلطنة 1991

ـ قانونا احتول على عدد مهم من االجتهادات 2001عماف كأخَتا ادلملكة األردنية، اليت أصدرت يف سنة 
 .اجلديدة بشأف الوقف

 كعموما نالحظ أف تقنُت الوقف باجلزائر مقارنة بكثَت من الدكؿ العربية قد مت مبكرا كلعل ذلك شلا يربز االىتماـ 
 .هبذا النظاـ األساسي الذم يعترب من مقومات أم رلتمع مسلم

كمن أمثلتها تلك اليت تطبقها كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية :تنظيم ندكات عملية حوؿ الوقف اإلسالمي :ثانيا
قسم التاريخ جبامعة األمَت عبد القادر للعلـو اإلسالمية بقسنطينة كدبشاركة عدة أساتذة ؽلثلوف بعض جامعات 

 .اجلزائر 

كشكلت قضية الوقف اإلسالمي يف اجلزائر ، زلور الندكة اليت زبللها إلقاء عدة مداخالت عاجلت يف رلملها 
مسألة الوقف كتبسيط مفهومو الذم ىو عبارة عن حبس شلتلكات سواء كانت منقولة أك عقارات إذل جهة 

إف ادلتتبع لتاريخ الوقف يف اجلزائر كادلنظومة التشريعية الوقفية اليت حكمتو قبل االستغالؿ كبعده غلد أنّو . أخرل
مازاؿ متأثرا بركاسب ادلاضي، كأنّو يعاين من عدة مشاكل إدارية منها خاصة كتنظيمية من جهة كصعوبات يفرضها 

 االجتماعية ةكاقع ادلمارسة بالنظر إذل خصوصيات االقتصاد اجلزائرم كخصوصية األمالؾ الوقفية يف اجلزائر كالالـز
ادلتشابكة اليت ربوؿ دكف العودة باألكقاؼ اجلزائرية إذل ما كانت عليو من قبل ضف إذل ذلك حساسية ىذا 

ادلوضوع كالعراقيل اإلدارية كالبَتكقراطية اليت تكشف السبيل إذل البحث فيو حيث إف األمالؾ الوقفية كاصلت 
نسقها التنازرل من حيث الكم كالنوع إذل جانب العجز التنظيمي كالنقص الفادح يف اإلطار القانوين الذم ضبط 

الوقف، غَت إف ىذا ال يعٍت أّف اجلزائر تدخر هبذا يف سبيل تنمية األمالؾ الوقفية كاستثمارىا، لتؤدم دكرىا 
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االقتصادم كاالجتماعي ادلنوط هبا ، قصد االستفادة منها يف اجلانب االجتماعي ك اإلنساين بصفة عامة، كأشار 
خالذلا شلثل كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ ادلشاركة يف ىذه الندكة إذل أعلية بعث مشاريع الوقف على مستول 

الًتاب الوطٍت مع الًتكيز على دكر األكقاؼ على مستول كل مديرية للقياـ بعملية إحصاء األمالؾ الوقفية كترتيب 
أكلوياهتا حيث تسعى من الناحية اذليكلية مديرية استثمار األمالؾ الوقفية بالوزارة إذل تطوير أساليب االستثمار 

 .عن طريق اإلغلار كغَته 

أمالؾ الوقف ىي : " كاليت حددىا كزير الشؤكف الدينية ك األكقاؼ بقولو : نظرة الدكلة إذل األمالؾ الوقفية :ثالثا
، كال شك أف ىذه ىي النظرة الصحيحة إذل ربقيق "  عن تسيَتىا كإدارهتاةملك جلماعة ادلسلمُت كالدكلة مسؤكؿ

َو َ ْنِفُ  ا ...﴿:الركابط بُت أفراد اجملتمع اإلسالمي يف نطاؽ التضامن كالتعاكف كالتكافل كالتآخي عمال بقولو تعاذل
 ،كقد كاف الوقف هبذا ادلعٌت، كمازاؿ عبادة كقربة كتعبَتا عن إرادة ادلسلم يف 1﴾...ِاْيوِ  ِمَما َجَعَلُكْ  ُمْ َتْخَلِفينَ 

، كال عفعل اخلَت كمشاركتو يف عملية التضامن االجتماعي، كىو ينفذ حسب إرادة الواقف إذا كانت موافق للمشرك
يصح بيعو كال شراؤه إذل أف يرث ا األرض كمن عليها، كىكذا ظل الوقف منذ صدر اإلسالـ مسة من مسات 
اجملتمع اإلسالمي كمظهرا من مظاىر احلضارة العربية اإلسالمية، شلا جعل الدكلة منذ القدمي هتتم برعاية شؤكف 

 . األكقاؼ ضمانا الستمرار مؤسسة الوقف كضباية ألمالكو من الغصب كاالضلراؼ

كقد مارست اجلزائر حياهتا الدينية كالعلمية كاالجتماعية يف إطار ىذا النسق اإلسالمي ادلتكامل، فأنشأت بذلك 
. ادلساجد كالزكايا كمدارس لتعليم القراف الكرمي كالًتبية كالتعليم كغَتىا من ادلؤسسات العلمية كاخلَتية كاالجتماعية 

 عليها سواء من اخلواص أك ءكنظرا للفراغ القانوين يف ميداف األكقاؼ تعرضت األمالؾ الوقفية للغصب كاالستيال
ادلؤسسات العمومية ضاريُت بذلك احلكم الشرعي القاضي بأّف أمالؾ الوقف ليست من األمالؾ  القابلة للتصرؼ 

فيها، كال ىي من أمالؾ الدكلة بادلفهـو القانوين، كإظلا ىي ملك اجلماعة ادلسلمة كعلى الدكلة شرعا كاجب 
اإلشراؼ على تسَتىا كاحلفاظ عليها كضماف صرؼ ريعها كفقا إلدارة ابسُت، كعلى ىذا األساس صدر أكؿ 

 ، مث تلتو تعديالت جديدة أدخلت عليو كمراسيم تنفيذية 1991نص قانوين ينظم األمالؾ الوقفية يف اجلزائر عاـ 
 :لتطبيقو، كشلا الشك فيو أّف ىذه النظرة من كزارة الشؤكف الدينية لنظاـ الوقف تعزز ىذا النظاـ من جهتُت 

 . ترؾ احلرية لألفراد يف الوقف كيفما شاءكا حبيث يضمنوف توجو عائد الوقف إذل اجلهة اليت استهدفوىا :األكذل

                                                           
 . 07: سورة احلديد اآلية : 1
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بإدارة كتسَت األكقاؼ ؽلنح ضمانا حبسن تسيَتىا كتوجيهها     (كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ)قياـ الدكلة  :الثانية
 .الوجهة الصحيحة ذلا، كما سيضمن استمرارىا إذل ما شاء ا 

 .خصائص األمالؾ الوقفية اجلزائرية: الفرع الثاين

 :تتميز ادلمتلكات الوقفية يف اجلزائر بعدة خصائص نذكر من بينها ما يلي 

ربتل اجلزائر ادلرتبة الثالثة بُت الدكؿ اإلسالمية من حيث حجم الثركة الوقفية، كتنوع الوعاء االقتصادم -1
لألكقاؼ، فهي تضم األراضي الفالحية كاألراضي البيضاء كادلساكن كاالت التجارية كبساتُت األشجار ادلثمرة 

 .كزلطات البنزين كادلطاعم كادلغاسل كالنوادم العلمية كاحلمامات كغَتىا
أغلب العقارات الوقفية يف اجلزائر قدؽلة ربتاج إذل الًتميم كالصيانة أك إعادة بناء، فعملية استغالؿ ىذه -2

 .األمالؾ تتطلب بدكرىا مصاريف للمحافظة عليها 

 .تشكل العقارات الوقفية نسبة كبَتة من حجم األمالؾ الوقفية يف اجلزائر شلا جعل سيولتها ضعيفة-3

غياب ادلرجعية الوقفية دلعظم األمالؾ الوقفية يف اجلزائر شلا جعل جهود القائمُت على األكقاؼ تتصرؼ إذل -4
 .البحث كالتنقيب عن ىذه ادلرجعية 

 .خاصية التأبيد، فاألكقاؼ اجلزائرية موقوفة على التأبيد، شلا جعل استمرارية الوقف مسألة جوىرية -5

سبتع األكقاؼ اجلزائرية بالشخصية ادلعنوية، فهي ليست ملكا ألشخاص طبيعيُت أك معنويُت شلا أكسب ادلالؾ -6
 .ضباية قانونية، كشرعية كاجتماعية

 .تعرض الكثَت من األمالؾ الوقفية إذل االعتداء كالنهب-7
.  رـزائـجـي الـاي فـوقـار الـمـثـتـة لالسـاحـمتـاالت الـالمج:انيـلب الثـالمط

      تتوفر اجلزائر على ثركة كقفية ىائلة يلـز السلطة ادلكلفة باألكقاؼ ألف تعمل على إحصائها كتنظيمها كتنمية 
مرادىا كذلك باختيار ادلشاريع الوقفية اليت يؤدم االستثمار فيها إذل ربقيق اكرب عائد مارل شلكن كما ؽلكنها أف 
تساىم مع ىيئات كقفية، كشركات استثمارية ، كمؤسسات سبويلية أخرل كحىت األفراد بدعوهتم إذل كقف أمواذلم 

فيما يسمى بالصناديق الوقفية كىذا يف الواقع ما جلأت إليو اجلزائر باالتفاؽ مع معظم البنوؾ اإلسالمية العربية 
 .كمنها البنك اإلسالمي للتنمية 

بغية القياـ بإحصاء صبيع األمالؾ الوقفية ادلتوفرة يف اجلزائر كاستخالص أىم تلك ادلمتلكات اليت من شاهنا أف 
 :تكوف حقال خصبا للعملية االستثمار كالتنمية كمن بُت رلالت االستثمارية ادلتاحة لألكقاؼ يف اجلزائر ما يلي 
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ؽلكن اعتبار اجملاؿ العقارم من أىم اجملالت اليت ؽلكن االستثمار فيها على اعتبار أف ادلورد األعظم من 
األكقاؼ اجلزائرية يتشكل من عقارات ؽلكن استغالؿ كل ما ىو لالستغالؿ منها ،كلعل أىم تلك العقارات 

 مرتبطة مباشرة بادلواطن حيث ؽلكن االستفادة منها بإنشاء صبلة من ةادلساجد كما يلحقها من عقارات استثمارم
ادلرافق يعود نفعها على ادلواطنُت ، كنذكر على سبيل ادلثاؿ إنشاء مكتبات كمدارس تعليمية كسكنات كظيفية 

كتكوين الناشئة يف التعليم القرآين كمراكز التكوين ادلهٍت إضافة إذل إعانات طبية كمكاتب إدارية للخواص 
كاإلدارات كاالت التجارية أك مراكز ذبارية ، االستفادة من ادلساحات الشاغرة ادلوقوفة على ادلساجد يف إقامة  

مباين كسكنات كإنشاء الفنادؽ كمراكز األعماؿ كادلراكز التجارية كإنشاء أيضا ادلقاكالت الوقفية كادلختصة يف ترميم 
كصيانة العقارات الوقفية للتخفيف من كلفتها كإنشاء حظائر لعتاد البناء الستعماذلا كإغلارىا كشراء العقارات 

 . كتوسيع دائرة األمالؾ الوقفية

أما يف اجملاؿ الزراعي كالصيانة التحويلية تكوف فيو األكقاؼ مساعلة أك مشاركة مع ادلتعاملُت مع رؤكس األمواؿ 
صناعات التعليب ، إنتاج البذكر اسنة كإنتاج األمسدة الزراعية كتوفَت ادلعدات : الوطنية يف اجملاالت التالية 

 .الزراعية كأيضا إنشاء كحدات التخزين كإف أمكن تربية ادلواشي كالدكاجن كغَتىا 

   .صعـ بـات االسـتــثـمـار الـ  ـفي اي الـجـزائـر: الـمـطـلـب الثـالـث

: يواجو االستثمار يف اجلزائر عدة صعوبات لعلنا نسوؽ منها ما يلي 

 إذلصعوبة حصر ادلمتلكات الوقفية ذلك أف جزء من ىذه األكقاؼ قد ضم من عهد االحتالؿ الفرنسي  -
. أمالؾ الدكلة أك اخلواص يف ظل غياب الوثائق 

لة صعبة من جهة مث إف بعض من ىذه ادلمتلكات قد سخر أمثل ىذا غياب الوثائق غلعل عملية االسًتجاع مس
. ألغراض أخرل دلدة طويلة ليجعل من صعوبة إغلاد أماكن مالئمة لتحقيق تلك األغراض 

ف عملية إأف جزء كبَت من ىذه األكقاؼ أمم يف إطار الثورة الزراعية بالرغم من الًتاجع عن مبدأ التأميم ؼ -
االسًتجاع تتطلب كقت يؤدم إذل تدىور ىذه األراضي فضال عن عدـ كضوح طرائق كصيغ استثمار 
. األراضي الزراعية ، دبا يتالءـ مع منطق الشريعة من جهة ، كاألعراؼ الفالحية اجلزائرية من جهة ثانية 

أف اذليئة القائمة على إدارة األكقاؼ غَت مدعومة هبيكل كاضح االختصاص كما أف تكوين اللجنة  -
ف كاف إاألكقاؼ مًتكؾ لتقدير الوزير سواء تعلق األمر بتشكيلها أك دبهامها ك مثل ىذا الوضع حىت ك
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ظاىريا يعرب عن مركنة يف التسيَت إال أنّو ال ؼللو من سلاطر ادلزاجية، خاصة يف بلد ال ينعم باالستقرار 
. احلكومي الكفء كيعاين من ضعف التجربة يف إدارة األكقاؼ

زلدكدية الصيغ اليت يتبعها القانوف الستغالؿ شلتلكات األكقاؼ ذالك أف القانوف ال يسمح إال بصيغة  -
اإلغلار عن طريق ادلزاد أك الًتاضي مع التنصيص على أف مدة اإلغلار زلدكدة كمثل ىذا التنصيص يفوت 
على اجلزائر فرصة االستفادة من كضع أكثر مركنة كاللجوء إذل إصدار كبيع سندات ادلقايضة كمثل ىذه 

الصفات تسمح باستقطاب سبويل الغَت لالستثمار كذلك بإصدار سندات بقيمة التكلفة اإلصبالية ادلتوقعة 
لتغيَت األرض اخلاصة للبناء مع اقتساـ األرباح كالعوائد اإلغلار بُت الوقف كحاملي السندات على أف 

 :زبصص جزء من الفوائد الراجعة إلدارة األكقاؼ إلطفاء ىذه السندات كمثال 
إف شلتلكات األكقاؼ احلالية صعبة االستغالؿ ذلك أف عددا كبَتا ىو زلل نزاع بُت إدارة الوقف كجهات  -

 قضية كقفية أماـ اكمة منها قضايا االعتداءات على أمواؿ 621ـ ،1997أخرل فلقد سجل لغاية 
 .الوقف من أشخاص عموميُت كمن خواص 

ضعف االدخار الي، كغياب الثقافة االستثمارية لدل اجملتمع، األمر الذم غلعل البحث عن التحوالت  -
 مالية دل تضع ؽلصاحل استغالؿ شلتلكات الوقف يصطدـ دبثل ىذه احلقيقية، خاصة يف ظل حداثة سو

 .يف حساهبا التعامل بأكراؽ مالية من غَت ذلك ادلتعامل هبا يف األسواؽ اجلزائرية 
 بنوؾ إسالمية ذبعل من أكلويتها كاىتماماهتا استثمار أمواذلا يف رلاؿ إذلافتقار ادلنظومة البنكية اجلزائرية  -

 .األكقاؼ، فاجلزائر تعرؼ بنكا إسالميا كاحد زلدكد االستثمار 
 استثمار األكقاؼ أف عليهم مواجهة صبلة من التحديات ادليدانية إدارةكيف ظل ىذه ادلعطيات غلد القائموف على 

هنا أف تؤثر سلبا على أاليت من شك  ،ادلرتبطة خاصة بطبيعة االقتصاد الوطٍت كطبيعة الًتكيبة السكانية يف اجلزائر
 تنمية األكقاؼ كتفعيل دكرىا االقتصادم كاالجتماعي، فمن جهة يغلب على الًتكيبة إذلادلبادرات الرامية 

 شلا يؤثر على نسبة كنوعية اليد %30 من الشباب دبعدؿ بطالة يتجاكز %70السكانية يف اجلزائر نسبة تفوؽ 
ف جهة أخرل برامج اإلصالحات القطاعية كاآلثار السلبية اليت تنجم عن ذلك كادلتمثلة يف خفض ـكالعاملة، 

قل النسب يف العادل كاليت تشكل عبئا ثقيال أ جانب نسبة النمو الدؽلوغرايف اليت تعد من إذلحجم اليد العاملة 
 إنتاجيانّو ال يشكل قطاعا  أزعم بعلى ميزانية الدكلة كارتفاع نسبة خدمة الديوف، كزبلي الدكلة عن قطاع الوقف

 عن عجز كقصور فادح كل ىذه العوامل أظلتكانصراؼ اىتماماهتا ضلو القطاعات اخلدمية اليت  ، رلديا
مل يبقى كبَتا ألجل إعادة االعتبار لنظاـ الوقف كا أكالتحديات قد تشكل عقبة كبَتة أماـ اجلهود اليت تبذؿ من
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الذىنيات غَت ادلستوعبة لألعلية البالغة لقطاع  يف تصنيف اذلوة بُت النصوص التشريعية ك ادلمارسات ادليدانية ك
    .الوقف كدكره يف التنمية االقتصادية ك االجتماعية 
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 :الــــخـاتـمــة

لقد كاف الوقف كمازاؿ من أىم النظم األكذل يف الشرع اإلسالمي فقد شكل من خالؿ خصائصو كمركنة   
ؽلثل أحد كسائل توزيع ىو ؼ أحكامو حقال خصبا يف اإلبداع اإلنساين كاألعماؿ اخلَتية عرب مر العصور كالسنُت ،

 .، كبالتارل إمكانية تقليل الفوارؽ االجتماعية يف الدكؿ اإلسالمية كالتكافل االجتماعي الثركة

يتبُت من خاللو الدكر الذم يؤديو يف رلاؿ توفَت ضركريات احلياة دلن ىم حباجة كللوقف تاريخ طويل 
، ذلذا أصبحت الضركرة اليـو ملحة يف استثمار أمواؿ األكقاؼ كإخراجها من إطارىا التقليدم الذم عرفت لذلك

بو كأماكن للعبادة ، كالتطّلع إذل إشراؾ أمواؿ األكقاؼ يف احلياة اإلقتصادية كادلساعلة يف مهاـ بعض األنشطة 
كلكن مع األخذ يف  التعليم األساسي كاجلماعي كالتكوين كقطاع الصحة ، اإلقتصادية كالقطاعات اخلدمية مثل

احلسباف الواقع االقتصادم،االجتماعي كالتكنولوجي القائم يف العادل اليـو كبشكل أخص يف البلداف كاجملتمعات 
اإلسالمية حيث توضع األكقاؼ دبا يتالءـ مع الظركؼ كاألكضاع السائدة يف كل بلد أك رلتمع إسالمي ،كما 

ينبغي كضع تصور مؤسسي إلضفاء الدؽلومة االجتماعية علي ادلشركع الوقفي كجزء من ادلعطيات األساسية 
  .للتنمية اجملتمعية بكل أبعادىا
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 :تـــمـهــيــــد

  الثاشلفصلرلاؿ البحث عن األسلوب البديل للتمويل بواسطة القركض البنكية ، درسنا يف اؿيف         
 أسلويب ادلضاربة كادلشاركة لضماف التمويل الالـز للمشاريع االستػثمارية بعيدا عن القركض كالثالث

البنكية ، إال أف ذلك يكوف شلكنا يف حق فػئة زلدكدة ، كىي اليت ذلا مركز مارل يسمح ذلا بإعادة األمواؿ 
ألصحأّا بعد تنفيذ ادلشركع االستثمارم ، كبالنسبة للفقراء كادلساكُت ؽلكن االستعانة بطريقة أخرل 

للتمويل تكوف مكملة كليست الوحيدة ، كىي خاصة بالطبقة الفقَتة يف آّتمع ، كىذا ما يضمن للفقراء 
 ،التمويل الكايف لتحقيق مشاريعهم دكف أف يدفعوا مقابال لذلك ، كدكف أف يشاركهم يف األرباح أحد

  .ىذه الطريقة ىي الزكاة

       سنحاكؿ من خالؿ ىذا الفصل التطرؽ دلميزات فريضة الزكاة كأداة لتمويل االستثمارات مع إبراز 
 .االستثمارمدكرىا يف ربفيز النشاط 

 . مميزاتها في تمويل االستثماراتو الزّكاة:ث األولـحـبالم

سبثل فريضة الزكاة كسيلة من كسائل إعادة توزيع الدخل الوطٍت ، فقد أقٌر اإلسالـ بتفاكت         
ادلداخيل كدل يذـ الغٌت كدل يًعب الفقر ، كإظلا حٌث على العمل كالكسب ، كامتالؾ ادلاؿ كسلتلف أنواع 

ُيِحبُّ   تعالىِ نَّن اللَّن َ  ]:يقوؿ(ص)عن أبيو أنٌو قاؿ مسعت رسوؿ ا بن سعد عمرادلتاع ، فقد جاء عن 
فدٌؿ ذلك على أف الغٌت ليس مذموما كإظلا يكوف مطلوبا يف حالة الشخص القادر على ، 1[اْلَ ِفيَّن التَّنِ يَّن  اْل َِ يَّن 

الكسب ، ككجود الفقراء يف آّتمع ليس شيئا غَت منطقي ، كإظلا يرجع ذلك إذل التفاكت الطبيعي يف الثركات ، 
 .كقد خٌص ا تعاذل الفقراء بفريضة الزكاة اليت تؤخذ من األغنياء كترد عليهم
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 . مـاهـيـة الزّكــاة:المطلب األول

كؽلكن ربط ىذه الكلمة ،1 لغة على أهنا النماء ، كىو الزيادة الناشئة من العُتةتعٌرؼ الزكا
عبارة عن زيادة الدخل الوطٍت الفعلي يف األمد "النمو االقتصادم ، كالذم ىو كىو قتصادم ادبصطلح 
 .2"الطويل 

الزكاة تكليفه من ا، كىي ركنه من أركاف اإلسالـ اخلمسة، فيرضت يف ادلدينة ادلنورة يف 
، كإصباع  (ص)شواؿ العاـ الثاشل للهجرةػ، كقد دٌلت على كجؤّا دالئل يف كتاب ا، كسٌنة رسولو

األمة؛ من جحد كجؤّا فهو كافر، كمن منعها أخذت منو قهرا، كمن امتنع قوتل حىت يؤٌديها؛ كىي 
 .كاجبة على ماؿ معُت، كبشركط زلٌددة، ككفق طرؽ كأساليب عادلة، لتحقيق أىداؼ معينػة

 .تعريف الزكاة كحكمها: الفرع األكؿ

بغية اإلحاطة دبوضوع الزكاة كاف البد من التطرؽ إذل تعريف فريضة الزكاة، مع ذكر أدلة 
 .كجؤّا، ٍب معرفة أىدافها

  :تعريف الزكاة- أكالن 

 : ؽلكن تعريف الزكاة من عدة كجوهو ىي

  : الزكاة يف اللغة-أ

 .ييقصد ّٔا النماء، ك الربكة، كالطهارة، كادلدح

ألهٌنا شلا ييرجى بو زيادة ادلاؿ من بركة ا تعاذل، كذلك بالتعويض يف الدنيا : هي نماٌء وبركة
قَاِت َوَأقْـَرُضوا اللَّنَ  قـَْرًضا َحَسً ا﴿: ، لقولو تعاذل3كالثواب يف اآلخرة ِقيَن َواْلُمصَّندِّ  ُيَ اَاُ  َلُهمْ   ِ نَّن اْلُمصَّندِّ

                                                           
 .223:،ص2000،جواف41زلمد عبد الغفار الشريف،النماء ك أثره على الزكاة،رللة الشريعة ك الدراسات اإلسالمية،جامعة الكويت،العدد: 1
 .1985دار الكتاب اللبناشل،بَتكت،/أضبد زكي بدكم،معجم ادلصطلحات االقتصادية،دار الكتاب ادلصرم،القاىرة: 2
 .8،9:،ص،ص2002كماؿ خليفة أبو زيد كأضبد حسُت علي حسُت،دراسات نظرية كتطبيقية يف زلاسبة الزكاة،دار اجلامعة اجلديدة،: 3
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1﴾ َوَلُهْم  َأْ ٌر َكرِيمٌ 
 أك معنويان، كنمو اإلنساف بالفضائل ؿ،كالنمو قد يكوف ظلوا حٌسيا، كنمو النبات كادلا 

.  كالصالح

    ،2 ﴾الصَّنَدقَاتِ   يَْمَحُق الّلُ  اْلرِّبَا َويـُْرِبي﴿:، لقولو تعاذليو ا كينميو يزؾادلزكي منوكذلك ألف القدر 
 .3[َمال ما نَ َصْت َصدقٌة ِمن ]:قاؿ (ص) النيب أفك عن أيب ىريرة

 ُخْذ ِمْن ﴿ :ألهٌنا طهرةه من رذيلة الشح كالبخل، كطهرةه من الذنوب كادلعاصي لقولو تعاذل: وهي طهارة
ُرَهْم َوتـُزَّكِيهْم بِهاَ   .4 ﴾ َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

 َفََل تـُزَكُّوا ﴿:إذ نقوؿ زكَّى الرجل نفسو، أم كصفها فمدحها كأثٌت عليها، لقولو تعاذل: هي مدح
 . 5 ﴾َأنُفَسُكْم ُهَو َأْاَلُم ِبَمِن اتَّـنَ ى

: الزكاة يف االصطالح الفقهي- ب

 :  غَت أفَّ كلها تدكر حوؿ مفهوـو كاحد كىو(٭)يف اصطالح الفقهاء تعددت تعار يف الزكاة 

، من ماؿو سلصوص، بلغ نصابان دلستحقو، إف ًٌب ادللك كحوؿ غَت معدف كحرث رجو ، 6الزكاة ىي جزءه سلصوصه ؼلي
. 7الغٍت ادلسلم  تعاذل، مع قطع ادلنفعة عنو من كل كجو

 :إذف قد مشل ىذا التعريف كل ما يتعلق بالزكاة من شركط كأسس-

. أم من ادلاؿ، ؼلتلف باختالؼ النصاب: جزءه سلصوص -

                                                           
1
 .18:سورة احلديد،اآلية : 

 .276:سورة البقرة،اآلية: 2
 .ركاه مسلم: 3
 .103:سورة التوبة،اآلية: 4
 .32سورة النجم،اآلية: 5

: حيث عرفت الزكاة كفق ادلذاىب كما يلي (٭)

. ىي سبليك جزءو ما، عينو الشارعي دلسلمو فقَت، غَت ىامشي كال مواله، مع قطع ادلنفعة عن ادلملك من كل كجو ا تعاذل: ادلذىب احلنفي -
. ةىي ماؿه سلصوص يف زمنو سلصوص، إذا بلغ قدران سلصوصان ييصرؼ يف جهاتو سلصوص: ادلذىب ادلالكي -
  .ىي حقّّ كاجبه يف ماؿو خاص، لطائفةو سلصوصة بوقتو سلصوص: ادلذىب احلنبلي -
. ىي اسم ألخذ شيءو سلصوص، من ماؿو سلصوص، على أكصاؼ سلصوصة، لطائفةو سلصوصة: ادلذىب الشافعي -

 .6:،ص2004فقو الزكاة،الدار العثمانية للنشر كالتوزيع،موسى إمساعيل،: 6
 .11: ،صمرجع سبق ذكرهكماؿ خليفة أبو زيد كأضبد حسُت علي حسُت،:  7
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. (اخل...النعم، احلرث، النقد، عركض التجارة )أم من ادلصادر ادلختلفة للزكاة : من ماؿو سلصوص-
، كيعٍت النصاب يف اللغة أصل الشيء، أما يف الشرع فيعٍت القدر الذم (زلددان )أم مقداران معينان : بلغ نصابان -

. إذا بلغو ادلاؿ كجبت فيو الزكاة
. أم لألصناؼ اليت تستحق الزكاة، كاليت حددىا الشارع احلكيم يف كتابو: دلستحقو-

أم إذا كميل؛ إذ ال ذبب الزكاة على ادلدين، إف كاف الدين يستغرؽ النصاب، أك ينقصو، كال : إف ًب ادللك
. غلد ما يقضيو بو سول النصاب

ـه ىجرم كامل، مع استثناء ادلعدف : حوؿ غَت معدفو كحرث- أم ذبب الزكاة يف ادلاؿ بكماؿ احلوؿ، كىو عا
. كاحلرث من اشًتاط احلوؿ؛ حيث ذبب الزكاة يف احلرث بطيبو كحصده، كيف ادلعدف بإخراجو

رجو الغٍت ادلسلم- أم من توافر لديو النصاب احلورل، حىت كلو كاف صبيان أك رلنونان، كحىت على من مات : ؼلي
. كعليو الزكاة، كذلا األكلوية على حقوؽ الدائنُت كالوصية الورثة

. أم أف يقصد ّٔا كجو ا:  تعاذل-
. أم أف ال تكوف الزكاة مقابل منفعةو للمزكي من ادلزكي عليو: مع قطع ادلنفعة عنو من كل كجو-

  : اإلسالميالزكاة يف االصطالح االقتصادم- ج

ييعرؼ الفكر االقتصادم اإلسالمي الزكاة بأهٌنا فريضةه مالية تقتطعها الدكلة، أك من ينوب عنها، من 
األشخاص العامة أك األفراد، قسران، كبصفة هنائية، دكف أف يقابلها نفع معُت، تفرضها الدكلة طبقا للمقدرة 

التكليفية للمموؿ، كتستخدمها يف تغطية ادلصاريف الثمانية اددة يف القرآف الكرصل، كالوفاء دبقتضيات السياسة 
. إلسالـؿادلالية العامة 

 :حكم فريضة الزكاة- ثانيان 

. الزكاة فريضة من فرائض الدين، ثبت كجؤّا بالقرآف كالسنة كاإلصباع

: من القرآف- أ

 لقد مسنّْيت الزكاة بقرينة الصالة نظران ألف ادلوذل عزَّ كجل قرهنا يف القرآف الكرصل بالصالة يف اثنُت كشبانُت 
 ،باإلضافة إذل آيات كثَتة ذكرت 2﴾ َوَأِقيُموْا الصَّنََلَة َوآتُوْا الزَّنَكاَة َوارَْكُعوْا َمَع الرَّناِكِعيَن ﴿:لقولو تعاذل،1موضعا 

                                                           
 .3:صـ ،2004 ق،445،1425،العدد رلدم عبد الفتاح سليماف،أثر إخراج الزكاة علي االقتصاد الوطٍت،رللة الوعي اإلسالمي،الكويت: 1
 .43سورة البقرة،اآلية: 2
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كآياته  1  ﴾ُهُم اْلُمْ ِعُفونَ   َوَما آتـَْيُتم مِّن زََكاٍة تُرِيُدوَن َوْ َ  اللَّنِ  فَُ ْولَِ  َ ﴿: فيها الزكاة منفردة، كقولو تعاذل
: 2أخرل ذيكرت فيها كناية عنها بلفظ

 . 3 ﴾....يَا َأيُـَّها الَّنِذيَن آَمُ وْا َأنِفُ وْا ِمن طَيَِّ اِت َما َكَسْ ُتمْ ﴿: لقولو تعاذل: اإلنفاق-
  .4 ﴾لِّلسَّناِئِل َواْلَمْحُروِم ،  َوالَّنِذيَن ِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ مَّنْعُلوٌم  ﴿: لقولو تعاذل:الحق-
ُموْا ألَنُفِسُكم مِّْن َخْيٍر َتِ ُدوُو ِا َد الّلِ  ِ نَّن الّلَ  ِبَما تـَْعَمُلونَ ﴿:  لقولو تعاذل:ال ير-   َوَما تـَُ دِّ

  5﴾َبِصير
  ِ ن تـُْ ِرُضوا اللَّنَ  قـَْرًضا َحَسً ا ُيَ اِاْفُ  َلُكْم َويـَْ ِفْر َلُكْم َواللَّن ُ  ﴿: لقولو تعاذل:ال رض الحسن-

   6﴾َشُكوٌر َحِليم

ُرُهْم َوتـُزَكِّيِهم ِبَها ﴿:لقولو تعاذل:)*(الصدقة-  .7 ﴾ ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

:  من السنة- ب

لقد جاءت السُّنة النبوية الشريفة لتؤكد ما جاء بو القرآف الكرصل من تشريع الزكاة ادلفركضة بصفةو رلملة 
  :غَت مفصلة، ًبَّ تفصيلها كتفسَتىا، ككذا فرضيتها، كتبيُت عقوبة مانعيها يف الدنيا كاآلخرة حبيث

ْسََلُم َاَلى  ]:يقوؿ (ص)مسعت رسوؿ ا: عن عبد ا بن عمر بن اخلطاب رضي ا عنو أنو قاؿ بُِ َي اإْلِ
، َو َصْوِم رََمَ اْن، َوَحجِّ اةِ  الصَّنََلِة، َوِ يَتاِء الزَّن َ َو قَامِ َشَهاَدُة َأْن اَل ِ َلَ  ِ اَلّ اهلْل َوَأنَّن ُمَحمَّنداً َرُسوَل اهلْل، : َخْم ٍ 

 .8[ اْل َـْيِت َمْن اْسَتطَاَا ِ لَْيِ  َسِ يََل 

                                                           
،اآلية: 1  .39:سورة الرـك
 .16-15:،ص2002كماؿ خليفة أبو زيد كأضبد حسُت علي حسُت،دراسات نظرية كتطبيقية يف زلاسبة الزكاة،دار اجلامعة اجلديدة،: :  2
 .267:سورة البقرة،اآلية: 3
 .25-24سورة ادلعارج،اآلية: 4
. 110:سورة البقرة،اآلية: 5
. 17:سورة التغابن،اآلية: 6
فادلعلـو أف الصدقة تيطلق على ما ذبود .  ادلالحظ لكثرة آيات ا ادلتضمنة لفظ الصدقة كناية عن الزكاة غلعلو يتساءؿ فيما إذا كانت الزكاة صدقة أك الصدقة زكاة)*(

بو النفس من عطيةو للسائل، بغية طلب الثواب من ا؛ فهي إذف أعم من الزكاة، كلذا تيعترب الزكاة صدقة، كال تيعد الصدقة زكاة، كما أف الزكاة إجبارية بينما 
  .الصدقة اختيارية

 .103:سورة التوبة،اآلية: 7
 .ركاه البخارم كمسلم: 8
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 (كاليان أك قاضيان )دلا بعث معاذان بن جبل رضي ا عنو إذل اليمن (ص) ابن عباس رضي ا عنو أف النيب ا فع
 نَّنَ  تَْ ِتي قـَْوماً َأْهَل ِكَتاٍب، فَاْدُاُهْم ٍ َلى َشَهاَدِة َأْن اَل ِ َلَ   الَّن اهلْل َوَأنِّْي َرُسوُل اهلْل، فَِإْن َأطَاُاوا ِلَذِلَ  [: قاؿ

َلٍة، فَِإْن ُهْم َأطَاُاوا ِلَذِلَ  فََ اْ  ْمُهْم َأنَّن لِ فََ ْاِلْمُهْم َأنَّن اهللَ تـََعاَلى افْـتَـَرَض َاَلْيِهَم َخْمَ  َصَلَواٍت ِفي ُكلِّ يـَْوٍم َولَيـْ
اهللَ تـََعاَلى افْـتَـَرَض َاَلْيِهْم َصَدَقًة ِفي َأْمَواِلِهْم تـُْؤَخُذ ِمْن َأْغِ َيائِِهَم َوتُردُّ ِ َلى فـَُ َرائِِهْم، فَِإْن ُهْم َأطَاُاوا ِلَذِلَ  

 . 1 [َأْمَواِلِهْم، َواتَّنِق َدْاَوَة الَمْ ُلوِم، فَِإنَّنُ  لَْيَ  بـَيـْ َـَها َوبـَْيَن اهلِل ِحَ ابْ  (َأْي نـََفاِئ ْ )فَِإيَّناَ  وََكَرائِْم 
: من اإلصباع- ج

.لقد اتفق أئمة ادلسلمُت قدؽلان كحديثان على كجوب الزكاة؛ فهي من ادلعلـو يف الدين بالضركرة  

. أىداؼ الزكاة:الفرع الثاشل

تعترب الزكاة إضافة إذل كوهنا عبادةن خالدة كحقاِّ ماليان من أمواؿ األغنياء للفقراء، األمر الذم جعلها تؤدم 
. دكران فعاالن كمتميزان لتحقيق صبلةو من األىداؼ، منها ما ىو تعبدم، كمنها ما ىو اجتماعي كاقتصادم

 .األىداؼ التعبدية :كالأ 

لقد عربَّ القرآف الكرصل على أىداؼ الزكاة من خالؿ كوهنا عبادة إذل أفَّ مؤديها ييعترب طائعان ، فهو بإخراجها 
اْلَمْشِرِق َواْلَمْ ِرِب َولَـِكنَّن  اْلِ رَّن َأن تـَُولُّوْا ُوُ وَهُكْم ِقَ لَ  لَْي َ  ﴿: يعطي صورة من صور إؽلانو الصادؽ لقولو تعاذل

اْلَمآلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوال َّنِ يِّيَن َوآَتى اْلَماَل َاَلى ُح ِِّ  َذِوي اْلُ ْرَبى َواْلَيَتاَمى  اْلِ رَّن َمْن آَمَن بِالّلِ  َواْليَـْوِم ااِخِر وَ 
ئِِليَن َوِفي الرِّقَاِب َوَأقَاَم الصَّنَلَة َوآَتى الزَّنَكاَة َواْلُموُفوَن بَِعْهِدِهْم ِ َذا َااَهُدوْا اال َّن  َواْلَمَساِكيَن َواْبَن السَّنِ يِل وَ 

كىذا ما يولد ، 2﴾...  َوالصَّناِبرِيَن ِفي اْلَ ْ َساِء وال َّنرَّناِء َوِحيَن اْلَ ْ ِس ُأولَـِ َ  الَّنِذيَن َصَدُقوا َوُأولَـِ َ  ُهُم اْلُمتـَّنُ ونَ 
 كما عرب القرآف الكرصل عن ىدؼ الزكاة على ،3يولد االطمئناف كاالستقرار يف نفس الغٍت كالفقَت على حد سواء

ا تطهَته كتزكيةه للنفس، سواء كاف ذلك ماديا أك معنويا لركح ادلزكي كنفسو، أك دلالو كثركتو، إضافة إذل عالجها  أهنَّ
 .للبخل كالشح ادلتأصل يف اإلنساف

 

                                                           
 .متفق عليو: 1
 

 .177 :سورة البقرة،اآلية: 2
 .26،29:،صكماؿ خليفة أبو زيد كأضبد حسُت علي حسُت،مرجع سبق ذكره ص: 3
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. األىداؼ االجتماعية: ثانيا

يًتتب على إخراج الزكاة ربقيق مزايا اجتماعية ال حصر ذلا، ذلك ككوهنا هتدؼ إذل مساعدة ذكم 
احلاجات، كاألخذ بأيدم الضعفاء، كىذا ما يؤثر على آّتمع كٌلو باعتباره كيانا متماسكا؛ فهي ربرر مستحقيها 

كما هتدؼ الزكاة إذل استئصاؿ الفقر؛ فلقد أدَّت ،من احلاجة، كمن ذؿّْ السؤاؿ، بغية اافظة على كرامة اإلنساف
، كحيث دل يعد للفقر مكاف بُت (٭)دكران كبَتان يف القضاء عليو يف البيئة اإلسالمية، كالتاريخ اإلسالمي حافل بذلك

  .عأفراد آّتم

، فإف جزء من أمواؿ الزكاة (رغم كجود العمل)ىذا كللزكاة دكره يف توفَت فرص العمل للعاطلُت، سببو عدـ التأىيل 
أك كاف سبب التعطل عدـ كجود فرص العمل فإف حصيلة الزكاة ستوجو إذل  سيساعد العاطل ىنا على التأىيل

طائفة من آّتمع يزيد ادليل عندىم للميل احلدم لالستهالؾ،  فتزداد القوة الشرائية، فيزداد الطلب الفٌعاؿ، 
كبالتارل خركج الصناعات االستهالكية اليت تؤدم إذل ركاج السلع اإلنتاجية، فتدفع عجلة النمو االقتصادم الذم 

إضافةن أف للزكاة تأثَته على االستقرار األمٍت من خالؿ تضييق . ينمو معو التشغيل، كمنو خلق فرص عمل جديدة
 تكاد سبثل الفئات الفجوة بُت األغنياء كالفقراء، كتقليل ًحدَّة التفاكت يف آّتمع؛ ذلك ألفَّ مصارؼ الزكاة الثمانية

اليت تولد منها بذكر االختالؿ األمٍت كاالجتماعي، فمن خالؿ سد حاجاهتم عن طريق أمواؿ الزكاة، توضع الديريٍع 
  .1احلصينة كالواقية من الفتنة، كالفوضى، كالتطرؼ، كاجلرؽلة

. األىداؼ االقتصادية: ثالثا

يًتتب على إخراج الزكاة من الناحية االقتصادية صبلةه من اآلثار ادلرتبطة ببعضها البعض، ال يتحقق 
 : أثَّر يف البعض اآلخر، كمن ىذه اآلثار كبعضيها إال

 :أثر الزكاة يف زيادة الدخل القومي كإعادة توزيعو- أ

                                                           
يف عهد عمر بن اخلطاب رضي ا عنو كذل معاذ بن جبل اليمن، فبعث إليو يف السنة األكذل بثلث صدقة الناس، كالسنة الثانية بشطر ما صبعو من أمواؿ الزكاة، كيف  (٭)

دل أبعثك جابيان كال آخذ جزية، كلكٍت بعثتيك لتأخذ من أغنياء الناس » : العاـ الثالث بكل ما صبعو، كيف كل سنةو يينكر عليو عمر بن اخلطاب ذلك قائالن لو
  .«ما بعثت إليك بشيءو كأنا أجد أحدان يأخذه مٍت » : ، فكاف يردُّ عليو معاذ«فًتدَّىا إذل فقرائهم 

االقتصاد اإلسالمي، آّلد : ، رللة جامعة ادللك عبد العزيز"منهجية البحث يف االقتصاد اإلسالمي كعالقتو بالنصوص الشرعية"كماؿ توفيق زلمد احلطاب، :  1
  .20 ،19 ،صـ، ص2003/ى1424، 2، العدد 16
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إٌف احلديث عن زيادة الدخل القومي كإعادة توزيعو يقودنا للحديث عن ادلنفعة احلدية اليت تيعرؼ على 
 أهٌنا ادلنفعة ادلتحققة من استهالؾ كحدةو إضافية من سلعةو معينة، كاليت تتناقصي كلما زادت الوحدات االستهالكية

حيث أف األمواؿ اليت بيد األغنياء فوؽ حدّْ اإلشباع تكوف منفعتيها احلدية عند حدّْىا األقصى لدل الفقراء، 
كبالتارل فأخذ جزءو من أمواؿ األغنياء إذل الفقراء عن طريق الزكاة، يشجع زيادة الطلب االستهالكي عند من تصل 

لديهم ادلنفعة احلدية إذل أقصاىا، كىذا ييؤثر على زيادة ادلقدرة اإلنتاجية اليت بدكرىا تعمل على زيادة الدخل 
 كليس ىذا فحسب، بل إف أخذ جزء من ماؿ األغنياء لَتد على الفقراء يعكس إعادة توزيع الدخل ،القومي

كالثركات يف آّتمع، شلا ينتج عنو ربقيق التقارب بُت أفراده، كػلوؿ دكف تكديس األمواؿ يف يد فئة غلعلها تتحكم 
 كىذا ما يؤدم إذل نشوء الطبقة اليت تؤدم إذل ظلاء العداء كالتباغض، فتوىسع ،يف اقتصاديات البالد دكف فئة أخرل

قاعدة التملك إذف، كإغناء الفقَت، كسد عوز اتاجُت، كقضاء دين الغارمُت، من شأنو القضاء على ىذه 
 .ادلخلفات

: أثر الزكاة على االستثمار- ب

لقد دعا اإلسالـ من خالؿ فريضة الزكاة إذل ربريك رأس ادلاؿ كاستثماره، كإنفاقو فيما ينفع الفرد 
 كلذلك أكصى بتثمَته ،كاجلماعة، حيث شٌدد الوعيد على كنز ادلاؿ كتعطيلو عن أداء رسالتو يف احلياة االقتصادية

. بزيادة ظلوه، كحىت يتسٌت دلالكو أف يدفع الزكاة من الربح ال من رأس ادلاؿ؛ كذلك بغية اافظة عليو، كعدـ تآكلو
رُْكُ  َحَتى تَْ ُكَلُ  الصَّنَدَقةُ  َمْن ُوِلَي يَِتيماً َلُ  َماٌل فـَْلَيتَّنِ ْر َل ْ ]: (ص)كيظهر ذلك جليان يف حديث النيب  إف ،[َواَل يـَتـْ

 قد أكصى باستثمار ماؿ اليتيم دلنعو من التآكل، فكيف باألمواؿ األخرل اليت سبثل الصاحل العاـ، (ص)النيب 
 .كالردع الوقائي من الفقر، كالعوز، كاحلاجة

: أثر الزكاة يف ربقيق التوازف كالتوسع االقتصادم -ج

 كاجلدير بالذكر ىو أف ىذا ،تعترب الزكاة دلن يدفعها اقتطاعا من دخلو، كىي دلن يستحٌقها دخل جديد
الدخل اجلديد يكوف أكثر أعلية من االقتطاع األصلي، كىذا ما غلعل التوازف يف الدخل القومي عند فرض الزكاة 

 كذلك بفعل مضاعف االستثمار الذم ؽلثل زيادةن كبَتة يف الدخل نتيجة زيادة ،يف آّتمع أعلى من أم توازف آخر
االستثمار، ككذا بفعل ادلعجل الذم ؽلثل الزيادة الثابتة بُت اإلنتاج كرأس ادلاؿ، كّٔذا ادلفهـو تكوف الزكاة أداة 

 .توازف كتوسع اقتصادم
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كإضافة إذل كل ىذا ىناؾ ىدؼ سياسي للزكاة يتمثل يف رعايتها للعقائد كالتعاليم اإلسالمية، كخاصة إحكاـ 
 .الصلة با عز كجل، كذلك من خالؿ ادلهمة اليت أكلتها الشريعة للدكلة كادلتمثلة يف صبع كصرؼ الزكاة

. اةـلّز ـية لـلـمويـص التـال صائ:لب الثانيـالمط

تتميز الزكاة عن التمويل بواسطة القركض كوهنا ال زبضع ألسلوب الوساطة ادلالية الذم يرفع من كلفة رأس 
 يتحقق كفق خصائص يتمتع ّٔا ىذا النوع من التمويل نذكرىا ادلاؿ ، كعليو فإف سبويل مشاريع الفقراء بأمواؿ الزكاة

 .1من خالؿ الفركع التالية

  .فػريضػة ديػنية إلزامػية: الفرع األكؿ 

خيار للمكلف يف  دفع الزكاة ، كبالتارل نضمن ىذا ادلورد ادلارل باستمرار ، خاصة كأف أم ال 
حكيم عن بن احلوؿ ؼلتلف من شخص آلخر فالزكاة إذف تيدفع على مدار السنة ، فعن أسامة عن ّٔز 

ِفي ُكلِّ َسائَِمِة ِ ِبٍل ِفي َأْربَِعيَن بِْ ُت لَُ وٍن َوال يـَُفرَّنُق ِ ِبٌل َاْن  ]:قىاؿ (ص)أٌف رسوؿ ا قبيو عن جدٌ أ
ِحَساِبَها َمْن َأْاطَاَها ُمْؤَتِ ًرا قَاَل اْبُن اْلَعَلِء ُمْؤَتِ ًرا ِبَها فـََلُ  َأْ ُرَها َوَمْن َم َـَعَها فَِإنَّنا آِخُذوَها 

َها َشْيءٌ    .2[َوَشْطَر َماِلِ  َاْزَمًة ِمْن َاَزَماِت رَبِـَّ ا َازَّن َوَ لَّن لَْيَ  اِل ُمَحمَّنٍد ِم ـْ

ىذا احلديث أف الزكاة فريضة دينية ، فرضها ا تعاذل على األغنياء لػًتد على الفقراء ،          يبُت 
كجب على كل قادر تأديتها ، فإف امتػنع غٍت عن أدائها أخذت منو بقوة القانوف ، كيؤخذ معها شطر 
   ،مالو بصفة إلزامية ، أم أف الزكاة ال تدفع من ادلكلف اختيارا كإظلا يدفعها جربا كليس لو حق االعًتاض

 :كىذا ما غلعلنا بصدد صنفُت من الناس 

صنف يؤدم فريضة الزكاة عن إؽلاف طمعا يف رضواف ا ، كخوفا من عقابو ، كىذا ما يفعلو خاصة -1
ادلسلمُت كعامتهم على ادلعتاد ، كنضمن بذلك أف تكوف زكاهتم دبثابة التمويل الالـز الحتياجات 

 . الفقراء كادلساكُت دبا يف ذلك سبويل حرفهم كأعماذلم

 البعض اآلخر ػلاكؿ التهرب من دفع الزكاة ، كىم من يتدخل القانوف ألخذىا منهم بالقوة مع تغرؽلهم ، -2
حفاظا على فرائض اإلسالـ من جهة ، كضمانا حلقوؽ الفقراء من جهة أخرل ، كىذا ما يؤيده تصرؼ 

                                                           
 .213،217:عالش أضبد،مرجع سبق ذكره،ص،ص: 1
 .،الكتب التسعة، الطبعة اإللكًتكنية،اإلصدار الثاشل1615سنن الدارمي،باب الزكاة،رقم: 2
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،  (ص)اخلليفة األكؿ أبو بكر الصديق  رضي ا عنو مع أصحاب الرٌدة الذين منعوا الزكاة بعد كفاة النيب
يف تقدصل األمواؿ فيكوف تدخل الدكلة يف ىذا آّاؿ دبثابة الضماف األساسي الستمرار ادلورد الزكوم 

 كىنا يتأكد لنا أف الزكاة غلب الالزمة ألصحأّا ، كقد كانت الزكاة عمل من أعماؿ السيادة للدكلة
أف تكوف يف عرؼ القائم على جبايتها كالدافع ذلا من أنواع اجلباية اليت ال ؽلكن التساىل فيها ، كما ىو 

األمر مع الضرائب اليت ال تستغٍت عنها الدكلة ، كال تًتاجع يف تقنينها كإضفاء صفة اإللزامية عليها ، كىذا 
. ما يضمن ربصيلها كتوزيعها يف حينها دبا يضمن أداءىا للدكر ادلرجو منها 

 كىذا اإللزاـ يضمن للفقراء حقوقهم ، كغلعل حصيلة الزكاة كافية لتحقيق الغرض ادلارل كاالجتماعي الذم فرضت 
من أجلو ، فكما أف التهرب الضريػيب يؤثر سلبا على خزينة الدكلة ، كيضعف من قدرهتا على مواجهة النفقات 

العامة ، فإف التهرب الزكوم غلعل حصيلة ما غلىب من الزكاة قليال ، كؽلنع أصحاب احلقوؽ من أحد مصادر ادلاؿ 
. اليت كضعها الشرع لصاحلهم 

.  من حقوؽ الفقراء: الفرع الثاشل 

  فالفقَت عند أخذه الزكاة ال يأخذىا كىو زلرج شلن أٌداىا لو ، كال من آّتمع الذم قد ػلتقر الفقراء 
كادلساكُت كينظر إليهم على أهنم ؽلثلوف عبئا عليو ، فيزكؿ عنو احلرج ألنو يأخذ حقا من حقوقو ، كآخذ احلق ال 

حرج كال لـو عليو ، بل يطلب منو الًتاجع عن موقفو إذا تنازؿ عن حقو ، حىت أكلئك الذين ال يسألوف الناس 
  لِلُفَ َراءِ ﴿:اإلعانة ألهنم يتحرجوف من ذلك دل يغفلهم القرآف الكرصل ، كضمن ذلم حقهم ، كىذا يف قولو تعاذل 

ُأْحِصُروا ِفي َسِ يِل اللَّنِ  اَل َيْسَتِطيُعوَن َضْربًا ِفي اأْلَْرِض َيْحَس ـُُهْم اْلَ اِهُل َأْغِ َياَء ِمْن التـَّنَعفُِّ  تـَْعرِفـُُهْم  الَّنِذينَ 
.  1﴾ِبِسيَماُهْم اَل َيْس َُلوَن ال َّناَس ِ ْلَحافًا َوَما تُ ِفُ وا ِمْن َخْيٍر فَِإنَّن اللَّنَ  بِِ  َاِليمٌ 

خالؿ ىذه اآلية يتأكد لنا أف حق الفقراء يف الزكاة يصل إليهم كلو بالبحث عنهم كالسؤاؿ عن أحواذلم ،         من 
ألف أكلئك الذين ال تظهر عليهم مسات الفقر كال يسألوف الناس الصدقات ، قد أمرنا الشارع احلكيم بالسؤاؿ عنهم 

كإدراؾ متطلباهتم ، كتقصي أحواذلم حىت ال يضيع حقهم يف الزكاة اليت فرضها ا ألجلهم ، كيدخل ضمن ىؤالء من 
يتقن حرفة من احلرؼ كال يعمل ، أك يعمل بأجر زىيد يف رلاؿ آخر غَت اختصاصو ، لذا البد للمجتمع من معرفة 

طاقاتو البشرية ادلعطلة ليشغلها ، كىذا لالستفادة من خرباهتا ، كربقيقا للفائدة العامة ، فكل فرد ال يساىم يف تكوين 

                                                           
 .273:سورة البقرة،اآلية: 1
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كالزكاة تعترب حقا الدخل الوطٍت ؽلثل خسارة اقتصادية بالنسبة للمجتمع ، كيكوف استهالكو استنػزافا للمدخرات،
للفقػَت كادلسكُت ، كليس تكرما من الغٍت ، كاحلق يف صبيع القوانُت الشرعػية كالوضعػية ، غلب أف يؤدل 

ألصحابو عن اختيار أك بقوة القانوف ، كمن ىػذا األسػاس يصػبح لورل األمر كامل احلق يف استخداـ 
 . ألصحابو الوسائل الالزمة لضماف احلق

        بناء على ما سبق فإف الفقَت عندما يأخذ زكاة األمواؿ يأخذىا من منطلق أنػها حقا من حقوقو ، كليس 
تكرما من أحد عليو ، لذا يأخذىا عزيز النفس ، كالغٍت يعطيها كىو يعتقد اعتقادا جازما أنو يعطي احلق ألىلو ، 

كالذم يعيد احلق ألصحابو ال يًتؾ لو رلاال للمن كاألذل ، كىذا ما غلعل فريضة الزكاة يسَتة على معطيها 
كآخذىا يف ذات الوقت ، إذ كيف لألجَت أف يتحرج من أخذ أجرتو عند فراغو من عملو ، كآخذ الزكاة يأخذىا 

.  بأمر ا كىو أدرل دبا شرٌع لعباده 

.  كسػيلػة تػملػيك: الفرع الثالث 

بعد تأكيدنا على إلزامية الزكاة ، كال ػلق لدافعها االختيار ، كعلمنا أهنا سبثل من جانب آخر حقا من 
حقوؽ آخذيها ، كليس من حقو التحرج من أخذىا ، كبناء على اإللزامية كاألحقية تتضح لنا صبلة من األمور يف 

: رلاؿ تطبيق الزكاة 

 .ال سبثل الزكاة ىبة من ادلانح إذل اآلخذ ، ألف اذلدية ىي فعل اختيارم ؽللك صاحبو الًتاجع عنو -
 .كىي أيضا ليست صدقة ، ألف الصدقة تدخل يف رلاؿ التطوع ، كليس على ادلتصدؽ حرج يف إمساؾ مالو -
كما أهنا ال سبثل دينا ، ألف الدين غلب على ادلدين أف يرده بعد فًتة زمنية ، كىذا ما غلعل قابض الزكاة غَت -

. ملـز بإعادهتا 
  يتضح لنا مػٌما سبق أف فريضة الزكاة تنقل ملكية ادلاؿ من دافعها إذل آخذىا كانتقاؿ ادللكية ىذا غلعل من 

أخذىا يتمتع بكامل احلرية يف التصرؼ يف ىذا ادلاؿ ، ألنو أصبح مالكا لو ، كىذا التمليك غلعل رلاالت 
ملكية ادلاؿ كما أف ،استخداـ ىذا ادلاؿ متعددة ، كالبدائل كثَتة شلا غلعل فرص تطويره كتنميتو متعددة كمتػنوعة

ذبعل مالكو شديد احلرص عليو ، ال يستػثمره إال يف آّاالت ادلرحبة فعال ، كال ينفقو إال فيما يعود عليو 
 ال تتوفر إال يف ادلاؿ اخلاص ، كال صلدىا يف ادلاؿ العاـ الذم يتم تبذيره لقلة خلاصٌيةبالنفع ، كىذه ا

.    ، فيقل نفعو توعمتاب
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لنا شلا سبق أف أمواؿ الزكاة غلب أف تصل إذل مستحقيها بصورة هنائية ، كما يسمى القرض د يتأؾ 
احلسن ، الذم دبوجبو سبوؿ مشاريع الفقراء كادلساكُت على أف ال ؽللك ذلك الشخص شيئا من ذلك ادلاؿ 

ملكية مطلقة ، نرل أنو ؼلالف ادلقصد الشرعي من فرض الزكاة ، كقد يؤدم ذلك إذل تسريب األمواؿ 
إذل غَت األصناؼ الثمانية ، كإجبار الفقراء على إعادة رأس ادلاؿ الذم استخدموه يف إنشاء مشاريعهم 

.  تكاليف إضافية تؤخر عندىم عتبة ادلردكدية ، كما تؤخر مرحلة دخلوىم يف دائرة ادلزكُت غلعلهم يتحملوف

ْمُهْم َأنَّن اهللَ تـََعاَلى افْـتَـَرَض َاَلْيِهْم َصَدَقًة لِ  فََ اْ ] ..:فأليب ذر الغفارم لػٌما أرسلو إذل اليم (ص)        كقولو 
 .1[....ِفي َأْمَواِلِهْم تـُْؤَخُذ ِمْن َأْغِ َيائِِهَم َوتُردُّ ِ َلى فـَُ َرائِِهْم،

فعبارة الرد تدؿ على التمليك ، كقد أشرنا سابقا إذل كوف اخلوؼ من استخداـ أمواؿ الزكاة فيما ال ينفع 
من قبل الفقَت ، ؽلكن ذباكز ذلك بإجراءات سبنع الفقَت ادلستفيد من بيع األصل كذلك باالعتماد على 

طبيعة األمواؿ الوقفية ، أم استصحاب احلكم يف الوقف إذل رلاؿ الزكاة ، حبيث تصبح األصوؿ ادلمنوحة 
للفقَت غَت قابلة للبيع ضمانا لبقاء العائد الذم تدره على صاحبو ، كربدد مدة ادلنع حسب طبيعة 

 كما ال ؽلكن أف تنقل ملكية األصل من مستفيد أكؿ إذل مستفيد آخر ، ألف ذلك يلغي أمر ،االستػثمار
.  دبا يريد الرد الوارد يف احلديث أعاله كليس القٌيم يف شرع ا كادلتصرؼ

لذلك ؽلكن التأكيد أف ىذا ادلاؿ سيحظى بأحسن الفرص اليت تنميو ، ىذا خبالؼ لو بقي عند مالكو  
األصلي ، الذم قد غلمده باالكػتػناز ، أك يوظفو يف استػثمارات مالية عائدىا ادلارل ضعيف ، كعائدىا 

ىا كعدـ تركزىا يف أيدم فػئة قليلة ، توزيعاالقتصادم قد ال يذكر ، كنظرة اإلسالـ إذل الثركة كحرصو على 
يؤكد لنا أف فرص االستػثمار تزداد كلما انتقل ادلاؿ من يد الغٍت إذل يد الفقَت ، إذ سبثل الطبقة الفقَتة يف 
آّتمع ثركة حقيقية يف رلاؿ سلزكف العمالة ، كنظرا إلمكانية إقامة مؤسسات فردية صغَتة ، أك مؤسسة 
األسرة اليت تنتج منتجات بسيطة ، غلعل من مسألة سبليك أمواؿ الزكاة أكثر من ضركرة ، كتكوف فكرة 

 . القرض احلسن غَت قادرة على ربقيق اذلدؼ

.  كسيلة سبويل بدكف مقابل: الفرع الرابع 

: نعلم أف كسائل التمويل قسماف   

                                                           
   .1308أخرجو البخارم،باب كجوب الزكاة،رقم: 1
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سبويل ذاٌب ، كىذا يعٍت أف صاحب ادلاؿ ىو الذم ؽلوؿ مشركعو االستػثمارم بأموالو اخلاصة ، كػلتاج ذلك إذل -
مقارنات بُت سلتلف الفرص االستػثمارية ادلتاحة ، فيكوف ادلستػثمر عندئذ أماـ تكلفة الفرصة البديلة ، كؼلتار 

. التمويل الذاٌب عندما يتأكد من أف ذلك سوؼ ػلقق لو أعلى العائد متوقع بأقل التكاليف 
كالقسم اآلخر ىو التمويل اخلارجي ، حيث رؤكس األمواؿ شللوكة للغَت ، كيتم استقطأّا للمشركع بإحدل -

كػلتاج ذلك إذل . الطرؽ ادلعركفة ، مثل االقًتاض من البنوؾ ، إصدار سندات ، طرح أسهم يف األسواؽ ادلالية 
قدرة ادلستػثمر على التعامل مع البنوؾ ادلاضلة للقركض ، أك يف ادلؤسسات ادلالية اليت يتم فيها تداكؿ األسهم 

كالسندات ، كيكوف ىذا التمويل مقابل عائد يدفعو صاحب ادلشركع لصاحب رأس ادلاؿ ، أم أنو يتحمل تكلفة 
إضافية سبتص جزءان من أرباحو يف حاؿ ربققها فعال ، أك ذبعلو يبحث عن إضافات مالية ألصل القرض يف حاؿ 

. ربقق اخلسارة 
 أما الزكاة فهي سبوؿ ادلشركعات دكف عائد يعطى لدافع الزكاة ، أم أف الشخص الذم يدفع الزكاة ال يعتقد أنو 
قٌدـ أمواال تسًتد مستقبال من قبل ادلستفيد ، كال ؽلكن ألم جهة أخرل أف تستخدـ تلك األمواؿ كىي تسعى 

مستقبال السًتدادىا ك إال قمنا بطرح آخر يتعلق باستبداؿ الزكاة بتقدصل إعانات ألصحاب احلرؼ من الفقراء على 
أف تسًتد تلك األمواؿ بدكف فوائد ، فيكوف ذلك يف إطار التعاكف بُت سلتلف شرائح آّتمع دكف أف يضطر 

األغنياء إذل اقتطاع جزءا من أمواذلم بصفة هنائية سواء لصاحل صناديق الزكاة ، أك لصاحل الفقراء أصحاب ادلهن 
 .بصورة مباشرة 

. ويــّز ــل الـــويــتمـــوب الــق أسلـيــقــحــبل تــس:يــثانــث الــبحــمــال

إف زبصيص جزء من أمواؿ الزكاة لتمويل مشاريع الفقراء كادلساكُت ، ال يتم بطرؽ عشوائية ألنو قد ال 
يؤدم إذل ربقيق اذلدؼ ادلطلوب ، كعليو ربتاج العملية إذل كجود مؤسسة متخصصة كادلتمثلة يف مؤسسة 

 . ، كربتاج أيضا إذل طرؽ تطبيقية تسمح بتنفيذ العملية بطريقة سهلة كفعالة 1الزكاة

. يةـالمـة اإلاـوسيلـال:ب األولـلـالمط

كل عملية اقتصادية ناجحة يسبقها حتما كعي كامل بكل خصائصها ، إذ أصبح من صميم النشاط 
االقتصادم تلك العمليات اإلشهارية ، كتلك احلمالت اإلعالمية ، اليت زبصص ذلا ميزانيات معتربة ، سبثل 

                                                           
 .233:ـ،ص1988عدناف خالد الًتكماشل،السياسة النقدية ك ادلصرفية يف اإلسالـ،مؤسسة الرسالة،عماف ، األردف،: 1
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تكاليف حقيقية تضاؼ إذل باقي التكاليف األخرل ، اليت تتعلق باإلنتاج كالتخزين كالتوزيع كغَتىا ، كىذا من 
 .أجل ضماف صلاح ادلشركع االقتصادم كربقيقو لألرباح ادلنتظرة

 .دافػعو الزكاة : الفرع األكؿ

صحيح أف من يدفع الزكاة ، يدفعها كىو راضو باعتبارىا فريضة دينية ، لكن نعتقد أنو سوؼ 
يكوف أشد رضان عندما يدرؾ آّاؿ الذم ستػنفق فيو الزكاة اليت يدفعها ، خاصة عندما يعلم أف أموالو 

تلك ستحقق لعدد من األفراد يف آّتمع فرص العمل ، كربقق ذلم بالتارل مداخيل تسمح ذلم باإلنفاؽ 
االستهالكي دكف احلاجة إذل االستدانة ، كتساىم تلك الزكاة  مستقبال يف زيادة الطلب الفعاؿ ، كما 
تساىم أيضا يف ربقيق العرض الكلي من خالؿ إنتاجها للسلع كاخلدمات ، فػيػؤدم ذلك إذل ربقيػق 

التوازف بُت الطلب الكلي كالعرض كالكلي ، فيتجنب آّتمع بذلك الكثَت من األزمات االقتصادية ، مثل 
. البطالة كعدـ توفر الطلب الفعاؿ الالـز لتحفيز االستػثمارات 

. مستقبلو الزكاة : الفرع الثاشل 

كفيما ؼلص الذين ىم حباجة إذل أمواؿ الزكاة لتمويل أعماذلم كربقيق ادلشاريع الصغَتة اليت   
يقدركف على إدارهتا ػ إذ ال ؽلكن ألمواؿ الزكاة أف سبوؿ ادلشاريع الكبػَتة ػ  فإننا نرل أف أسلوب التمويل 

ىذا غلعل الفئة الفقَتة يف ادلستقبل تدخل ضمن دائرة دافعي الزكاة ، كىذا عندما ربقق كفايتها من 
خالؿ ما ربققو من عائد ، كتستمر معهم ادلداخيل مع استمرار مشاريعهم كتطورىا بسبب ركاج 

منتجاهتم يف األسواؽ ، خاصة يف احلالة اليت تؤدم فيها تلك ادلشاريع خدمات مطلوبة من قبل آّتمع ، 
أك تنتج سلعا يكوف الطلب عليها يف السوؽ كبػَتا ، كقد يصل آّتمع إذل درجة مساعدة أكلػئك الفقراء 

.  من باب احلاجة من خالؿ شراء ما ينتجونو من باب التحفيز كالدعم ال

. از اإلداريـهـالج:يـانـلب الثـطـالم

سبثل اإلدارة القائمة باستقطاب أمواؿ الزكاة كتوزيعها ادلكاف الذم يقصده دافعوا الزكاة 
كادلستفيدكف منها على سواء ، أين يتم استقباذلم  لػتيشرح ذلم سبل ذبميع كاستخداـ تلك األمواؿ ، 

 . فرعُت كبذلك نكوف أماـ جهاز إدارم يضم

. فرع إدارم مستػقبل : الفرع األكؿ
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دافػعي الزكاة على اختالؼ مستوياهتم االقتصادية كاالجتماعػية كالثقافية ، يف حاجة  إف 
دلعلومات كافية عن كيفية ذبميع أمواؿ الزكاة ، ّٔدؼ منحهم الفرصة اليت تسمح ذلم بتأدية ىذه الفريضة 
كىم على علم بآّاؿ الذم سوؼ تيستخدـ فيو ، كما تسمح للمحتاجُت لعملية التمويل بإغلاد ادلؤسسة 

 للحصوؿ على األمواؿ الالزمة ، فػفي عػهد رسوؿ ا كاف ؼلرج عماؿ الزكاة إذل أصحاب األمواؿ اليت يقصدكهنا
، كحاليا ؽلكن اعتماد أسلوب اإلدارة ادلستقبلة ، خاصة كأف سهم العاملُت عليها يكفي مصادرىاليجمعوهنا مػن 

. لتفادم مشكلة البحث عن مصادر أجور اإلداريػُت 

يسمح بتغطية أكرب ،على أساس أف الزكاة زللية ،حاليا اعتماد النظاـ اإلدارم الالمركزم         كؽلكننا 
مساحة شلكنة من الوطن ، ففي كل كالية على سبيل ادلثاؿ يتم إنشاء جهاز إدارم ربت إشراؼ كزارة 

الشؤكف الدينية ، يهتم الفرع ادلستقبل للزكاة بتصميم دليل شامل ػلوم كل تفاصيل عملية صبع الزكاة ،  
حبيث يأخذ كل دليل خصوصية ادلنطقة اليت يوجد ّٔا اجلهاز اإلدارم ، ليتسٌت لو استقطاب أكرب عدد 

شلكن من دافعي الزكاة ، ؽلكنو توسيع الوعاء الزكوم ليحقق أكرب قيمة شلكنة من أمواؿ الزكاة ادلتاحة 
للتسديد ، حيث كلما كاف القائموف على الفرع اإلدارم ادلختص يف صبع الزكاة على دراية خبصوصية 

. ادلنطقة كطبائع أىلها ، كلما استطاعوا استمالة دافعي الزكاة إليهم

. فرع إدارم موزع : الفرع الثاشل 

إف الفرع اإلدارم الذم يستقبل أمواؿ الزكاة ال ؽلكنو القياـ بعملية التوزيع ، ألف ذلك يتطلب 
متابعة ّٓالُت سلتلفُت كىذا ما يؤثر على دقة التنفيذ ، كحىت تتمكن مؤسسة الزكاة من أداء كظيفتها 

بأسلوب اقتصادم ال بد من زبصص كل فرع يف جانب زلدد ، كيعترب التخصص يف كل آّاالت ضامنا 
للقدرة على اإلتقاف كاألداء اجليد ، لذا البد من فرع آخر يقـو بتوزيع أمواؿ الزكاة اليت صبعها الفرع 

.  العمل كحسب ادلستقبل ، كال يعٍت ذلك انفصاؿ اإلدارتُت ، كإظلا يدخل ذلك يف إطار تقسيم

كمن جانب آخر يستدعي األمر أف تكوف للعماؿ القائمُت على فرع التوزيع مؤىالت علمية زبتلف عن مؤىالت 
حيث من غلمع الزكاة غلب أف يكوف على علم دبقادير الزكاة يف صبيع ،العماؿ يف الفرع األكؿ  اخلاص بالتجميع 

أنواع األمواؿ كمىت غلب صبعها ، ككيفية حصرىا كتقدير مقدار الزكاة فيها ، فهذه العملية ربتاج لفقهاء يف الشريعة 
اإلسالمية يعملوف جنبا إذل جنب مع ادلتخصصُت يف عملية اجلمع ، كااسبُت كادلدقػقُت كادلراجعُت ، كىذا 

 .ضمانا حلق الفقراء يف أمواؿ األغنياء
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. ةـاـتابـهاز المـج: الث ـلب الثـالمط

أف ال نكتفي بتوزيع أمواؿ الزكاة على ادلنتجُت من أصحاب ادلهن كاحلرؼ كالشهادات                  غلب 
اجلامعية ، كنًتؾ ذلم بعد ذلك كامل احلرية يف إصلاز مشركعهم من عدمو ، كإظلا البد من متابعة تلك 

ادلشاريع منذ إنشائها كإذل غاية االنتهاء منها ، فرغم أف الزكاة ىي سبليك ادلاؿ للفقراء كادلساكُت ، لكن ال 
نريد للفئة ادلنتجة أف يفشل مشركعها االستػثمارم لتبقى حباجة إذل ادلاؿ ، كإالٌ دل تكن عملية سبويل 

مشاريعهم بأمواؿ الزكاة رلدية ، كنكتفي عندئذ بتقدصل الزكاة االستهالكية فقط كىذا ال يساىم يف التقليل 
 . التاليتيػن من عدد الفقراء كادلساكُت يف آّتمع كنقًتح أف تتم ادلتابعة بإحدل الطريقتُت

 .الطريقة األكذل :الفرع األكؿ 

 أف يتم توظيف خرباء تابعُت دلؤسسة الزكاة يتابعوف ميدانيا كل ادلشاريع اليت ًب قبوذلا من طرؼ ادلؤسسة  
كبالتارل تكوف صالحية ىؤالء اخلرباء كاملة يف تقييم مدل التقدـ يف رلاؿ إصلاز تلك ادلشاريع ، كما ىي األخطاء 

اليت غلب تفاديها كالتجاكزات اليت ال يسمح بوقوعها ، كردبا ؽلثلوف جانب االستشارة يف رلاؿ متابعة ادلشاريع 
. االستػثمارية إذل حُت تسويق ادلنتوج 

.  الطريقة الثانية :الفرع الثاشل 

أف يقدـ صاحب ادلشركع الذم استفاد من التمويل الزكوم يف كل فًتة كثيقة متابعة تصممها إدارة الزكاة 
كربدد فًتات اإليداع ، كسبأل من قبل صاحب ادلشركع تتضمن نسبة التقدـ يف اإلصلاز ، حجم اإلنتاج احلارل 

كحجم اإلنتاج ادلتوقع لفًتة الحقة كما ىي العائدات اليت سوؼ تغطي التكاليف كتسمح بتحقيق األرباح ، حىت 
. يتم اإلطالع على كضعية ادلشركع ، كىل يسَت يف االذباه ادلخطط لو أـ ال 

 كما ػلصر صاحب ادلشركع كل الصعوبات اليت تواجو مشركعو ، سواء ما تعلق باحلصوؿ على ادلواد األكلية ، أك 
على اليد العاملة الالزمة ، أك عن أم عنصر ػلتاجو ادلشركع ، كيفًتض أف تكوف مؤسسة الزكاة على صلة بػباقي 

ادلؤسسات األخرل يف آّتمع ، كمكاتب اليد العاملة مثال ، كىذا لتزكيد تلك ادلشاريع بكل ما ربتاجو كلما 
. كاجهتها ادلشاكل 
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. ارــمـثــتــلى االســاة اــّز ــا الــوزيـا وتـمــر جـــأث: ثـالــثــث الـحــبــمــــال

 تتعدد مصادر سبويل التنمية يف آّتمعات اإلسالمية من مصادر سبويل داخلية كخارجية، ككلها تعتمد على 
ىذه ادلدخرات . ادلدخرات، سواء تعلق األمر دبدخرات القطاع العائلي، أك قطاع األعماؿ، أك اجلهاز احلكومي

الناصبة حتما عن الًتاكم الرأمسارل، كالزكاة أحد مصادر ىذه ادلدخرات، باعتبارىا فريضة مالية سبثل قدرا معينا من 
ادلاؿ، يؤخذ من فئات سلصوصة جباية، سبارس دكرا فعاال يف عملية الًتاكم الرأمسارل ادلادم كالبشرم كالطبيعي، 

كبالتارل زيادة حجم االستثمار، كذلك من خالؿ حثها على اإلنفاؽ كزلاربتها لالكتناز، ككذا مساعلتها يف دفع 
. ادلدخرات ضلو سبل االستثمار ادلختلفة

. أثر  مع الزكاة الى االستـثـمار :لب األولـالمط

 .لعملية صبع الزكاة أثار نبٌينها زل خالؿ الفركع التالية

 . احلث على اإلنفاؽ االستهالكي:الفرع األكؿ

 يعٌد ادلاؿ بكل أشكالو ثركة أك دخال، سواء كاف عينيا أك نقديا، ىبة من ا دلن يشاء، كىو أداة توجو 
 إال أف ا أمر بإنفاؽ ادلاؿ كاستخدامو يف كل ما يؤدم إذل ،إذل أعماؿ اخلَت، كما ؽلكن أف توجو إذل أعماؿ الشر

اخلَت الشخصي، من خالؿ اإلشباع االستهالكي، كتوفَت حد الكفاية، كإذل اخلَت العاـ من خالؿ زيادة الطلب 
الفعاؿ، كيتحقق ذلك بتحويل ادلاؿ النقدم إذل ماؿ حقيقي باستخدامو يف شراء السلع كاخلدمات اليت ربقق 

كالزكاة كمن خالؿ عمليات صبعها تعمل على زيادة الثركة أك الدخل الذم يوجو ليوزع حسب . اإلشباع
. 1مستلزمات احلياة، دبا يف ذلك ادلستلزمات االستهالكية

 .دكر الزكاة يف توفَت حد الكفاية كزيادة الطلب الفعاؿ:أكال

تعمل الزكاة من خالؿ اقتطاع جزء من دخل األغنياء كإعطائو للفقراء اتاجُت، للقضاء على ما يسمى 
 ذلك أف ىذا اجلزء من الدخل سيضاؼ إذل دخل فئة ،بالتفاكت الطبقي، كىذا من خالؿ إعادة توزيع الدخل

زلدكدة، كبالتارل ادلساعلة يف توفَت قدر من اإلشباع ذلم، كىكذا تعلق حق الفقَت ّٔذا اجلزء من ادلاؿ ألجل ربقيق 

                                                           
  .31-30ـ، ص 1983/ى1403 عبد العزيز فهمي ىيكل، مدخػل إذل االقتصػػاد اإلسػالمي، دار النهضة العربية للطباعة كالنشر، بَتكت، : 1
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ىدؼ أساسي من أىداؼ الزكاة، كادلتمثل يف ضماف احلد الالئق من ادلعيشة لكل أفراد آّتمع اإلسالمي، ككفالة 
العيش الكرصل لو يف حدكد ضركريات احلياة ادلالئمة، أم توفَت حد الكفاية يف كل الضركريات من مأكل كمشرب 

. كملبس كمسكن كغَته

 من أمواؿ الزكاة بعد ر إذف توفَت حد الكفاية ناتج عن ماؿ األفراد من مواردىم الذاتية مضافا إليو مقدا
: عملية صبعها، كؽلكن توضيح ذلك من خالؿ البياف التارل

. ااثار التوزيعية وفري ة الزكاة وحد الكفاية: (1)شكل رقم 

 

 

 

 

 شوقي إمساعيل شحاتة، تنظيم كزلاسبة الزكاة يف التطبيق ادلعاصر، الزىراء لإلعالـ العريب، مصر، :المصدر
. 339ـ، ص 1988

 نالحظ من خالؿ ىذا البياف أف دخوؿ األفراد قد ازدادت بعد ربصلهم على جزءو من أمواؿ الزكاة، 
، كذلك مقابل اطلفاض أمواؿ دافعي (AB)إذل مستول أعلى  (AB)كذلك ما غلسده االنتقاؿ من مستول أقل 

أما ما يعرب عنو اجلزء ادلمثل  ،(BC)إذل مستول أقل  (BC)الزكاة، كىذا ما غلسده االنتقاؿ من مستول أعلى 
، فهو حالة عدـ الوصوؿ إذل حد الكفاية، بالرغم من إضافة حصيلة الزكاة، أم عدـ (A’A’B)يف ادلثلث 

كفايتها يف سد الفجوة بُت ماؿ الفرد من موارده الذاتية كبُت حد الكفاية، ففي ىذه احلالة لورل أمر ادلسلمُت 
إف توفَت حد الكفاية . ، حق كمسؤكلية سد ىذه الفجوة من خالؿ اقتطاع آخر يتمثل يف الضرائب(احلاكم)

للمحتاجُت سيؤدم حتمان إذل زيادة دخوذلم اليت ستؤدم بدكرىا إذل زيادة اإلنفاؽ االستهالكي عن طريق تدعيم 
طلب الفئات غَت القادرة على اقتناء السلع كاخلدمات، كبالتارل زيادة حجم الطلب الفعلي يف آّتمع، كىذا ما 
سيًتتب عليو خلق كتوسيع سوؽ استهالكية تكوف دبثابة حافز مشجع على االستثمار نتيجة التوقعات التفاؤلية 

. ، الناذبة عن استمرار تيار الطلب الفعاؿ(أصحاب رؤكس األمواؿ)ألرباب األعماؿ 

 ماؿ الفرد مضافان إليو الزكاة

 

 مال الفرد

  بدون زكاة

 مال الفرد م افاً  لي  الزكاة

 ً A 

 َ A 

A 

B 
 َ C 

C 

ماؿ الفرد من موارده الذاتية                   

 

 ماؿ الفرد مضافان إليو الزكاة 

 

 مال الفرد

  بدون زكاة

 مال الفرد م افاً  لي  الزكاة

 ً A 

 َ A 

A 

B 
 َ C 

C 

ماؿ الفرد من موارده الذاتية                     
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 إذف فالزكاة من ناحية اجلباية ال تدفع إال على ظهر غٍت أىب إشباع صاحب ادلاؿ حلاجتو األساسية، فهي 
  .1ال تعد بذلك قيدا على إنفاقو االستهالكي بل تشجعو يف حدكد عدـ اإلسراؼ

 .دكر الزكاة يف دفع ميل دافعيها ضلو االستهالؾ- ثانيان 

من شركط كجوب الزكاة شرط بلوغ النصاب كحوالف احلوؿ فيو، فكاف بذلك بلوغ النصاب شرط إٌف  
حلصوؿ الغٌت، أما حوالف احلوؿ فشرط حلصوؿ النماء يف ادلاؿ ادلزكى منو دبعٌت أف دفع الزكاة يكوف بعد ضماف 

مستول معيشة ادلكلفُت بدفعها، كذلك باعتبار أف النصاب فائض عن احلاجات األساسية، كىذا ما غلعل فريضة 
الزكاة منػزىة عن كوهنا عامل مثبط دليل دافعيها إذل االستهالؾ، بل على العكس من ذلك، ربافظ على معدالت 

 .ميلهم لالستهالؾ طادلا ىذا التكليف الرباشل يهدؼ إذل الكسب احلالؿ حلدكث النماء كالغٌت

. اإلنفاؽ االستهالكي كاإلنفاؽ االستثمارم: كقرار االستهالؾ كادليل إليو ال ؽلكن أف يتخذ سول سبيلُت اثنُت علا

فالسبيل األكؿ كىو اإلنفاؽ االستهالكي، أم اإلنفاؽ إلشباع احلاجات األساسية غلب أف يتقيد باالعتداؿ كيبتعد 
َمْسِ ٍد وُكُلوْا َواْشَربُوْا َوالَ   يَا بَِ ي آَدَم ُخُذوْا زِيَ َتُكْم ِا َد ُكلِّ  ﴿ :عن اإلسراؼ، كذلك لقوؿ ادلوذل عز كجل

    .2﴾ِ نَّنُ  الَ ُيِحبُّ اْلُمْسرِِفينَ  ُتْسرُِفواْ 

أما السبيل الثاشل كىو اإلنفاؽ االستثمارم، أم التوجو إذل توظيف ادلاؿ الزائد كادلتبقي بعد اإلنفاؽ االستهالكي 
للحاجات األساسية إذل العمليات االستثمارية، كىذا السبيل أك التوجو تابع من خالؿ التخوؼ الناتج عن فعل 

. الزكاة على ادلاؿ الكائن ادلعطل باعتباره سيزكى منو كل عاـ

 .توجيو ادلدخرات ضلو االستثمار: الفرع الثاشل

 لقد دعا اإلسالـ إذل احلث على الكسب كالعمل كعمارة األرض، كىذا العمل قد يأخذ أشكاال سلتلفة، 
منها ما يكوف مبنيا على اجلهد، بغية احلصوؿ على األجور كالركاتب، كمنها ما يكوف مبنيا على ادلشاركة برأس 

 شكل (أم ادلشاركة برأس ادلاؿ) كؽلكن أف يأخذ ىذا النوع األخَت،ادلاؿ، بغية احلصوؿ على عائد األرباح
االستثمار يف مشركعات صناعية أك ذبارية أك مالية، كيستبعد من ىذه األخَتة ما ؾ)استثمارات يف رلاالت متعددة

                                                           
. 18:  ، ص1425/2004 ادلرسي السيد حجازم،الزكاة كالتنمية يف البيئة اإلسالمية،رللة جامعة ادللك عبد العزيز،االقتصاد اإلسالمي،: 1
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كلكي يوجو ىذا القدر من رأس ادلاؿ ادلدخر ضلو ىذا ادلنحى دعت الشريعة ، (ىو زلـر التعامل فيو شرعا
اإلسالمية السمحة من خالؿ فريضة الزكاة إذل زلاربة االكتناز، كالبخل، كإلغاء كل ما من شأنو تعطيل ادلاؿ عن 

. سبل االستثمار

 :زلاربة االكتناز- أكالن 

 يقصد باالكتناز حبس األمواؿ الفائضة عند احلاجات األساسية كالقابلة للتداكؿ، كىذا ما ػلدث تسربان 
، كألف ا أمر باستخداـ ادلاؿ الذم 1يف دكرة الدخل كاإلنتاج، كبالتارل حدكث عجزو يف النشاط اإلنتاجي

استخلف عباده فيو استخدامان أمثل لتحقيق مصلحة آّتمع ادلسلم توعد من يكنزكنو بالعذاب األليم حيث يقوؿ 
ككما  ،2﴾َواْلِف َّنَة َوالَ يُ ِفُ ونـََها ِفي َسِ يِل الّلِ  فـََ شِّْرُهم بَِعَذاٍب َألِيٍم  َوالَّنِذيَن َيْكِ ُزوَن الذَّنَهبَ ﴿ :عز من قاؿ

َوَأنِفُ وا ِممَّنا  آِمُ وا بِاللَّنِ  َوَرُسوِل ِ ﴿ :توعد ا مكتنػز ادلاؿ بالعقاب، توعد منفقو باجلزاء، إذ يقوؿ تبارؾ كتعاذل
 كإنفاؽ ادلاؿ يكوف باستخدامو يف سبيل ،3﴾َوَأنَفُ وا َلُهْم َأْ ٌر َكِ يٌر  ِم ُكمْ  فَالَّنِذيَن آَمُ وا َ َعَلُكم مُّْسَتْ َلِفيَن ِفي ِ 

اخلَت كإخراج احلقوؽ اليت فيو كالزكاة، ىذه األخَتة اليت ذلا دكره كبَته يف زلاربة االكتناز؛ ذلك دلا يف إخراجها من 
 أك ،تأثَت، سواء من الناحية النفسية، كذلك دبعاجلة نفس ادلسلم من الشح كالبخل، كبالتارل تدفعو إذل بذؿ ادلاؿ

 كمساعدة اآلخرين، بغية احلصوؿ ،من الناحية االجتماعية من خالؿ ادلشاركة يف ضبل أعباء التكافل االجتماعي
 أك من الناحية االقتصادية من خالؿ دفع األمواؿ آّمدة ،على األجر العظيم الذم أكجبو ا للمنفقُت يف سبيلو

. إذل رلاالت االستثمار كالتنمية، كذلك ألجل اافظة على ادلاؿ حىت ال تأكلو الزكاة هنائيان أك تنقص من نصابو
ىذا األخَت الذم يف حالة اطلفاضو يلعب دكران يف تنشيط الطاقة الكامنة  إذل ادلساعلة يف العمليات اإلنتاجية 

ذلك أف ،على أف تكوف ىذه العمليات بعيدة عن ادلعامالت ذات الفوائد الربوية ،4كاحلركة االقتصادية كاالجتماعية
اإلسالـ ػلـر الفائدة على رأس ادلاؿ أك الربا، كيضع بدالن منها نظاـ ادلشاركة يف الربح كاخلسارة، بُت رأس ادلاؿ 

إذف يتعُت على صاحب ادلاؿ استثمار مالو يف العمليات ادلشركعة   ،5كالعمل يف ادلشركعات االقتصادية ادلختلفة

                                                           
 .18:مرسي السيد حجازم، مرجع سبق ذكره،ص: 1
 .34:سورة التوبة ،اآلية: 2
 .07:سورة احلديد،اآلية: 3
 .18،19:،صمرسي السيد حجازم،مرجع سبق ذكره،ص: 4
ـ، 1992/ىػ1412،  1 زلمد عبد ادلنعم عفر، التنمية كالتخطيط كتقوصل ادلشرعات يف االقتصاد اإلسالمي، دار الوفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع، ادلنصورة، ط: 5
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 كغَتىا، كذلك ألف نظاـ ادلشاركة من شأنو أف يعمل على )***(، كادلزارعة)**(، كاجلعالة()*كعقود ادلضاربة، كادلساقاة
ترشيد استخداـ رؤكس األمواؿ ادلتاحة للمجتمع بتشجيع ادلدخرات ضلو استثمارىا كذلك بالتكيف كادلواءمة 

ادلستمرة بُت ادلصارؼ كادلؤسسات التمويلية األخرل كالتغَتات اذليكلية يف االقتصاد، كىذا ألف اشًتاؾ ادلمولُت 
كادلنتجُت معا يف قرارات اإلنتاج على أساس ادلشاركة يف الربح كاخلسارة ال غلعل ادلمولُت يف حاجة لتوقع الطلب، 

باإلضافة إذل . فضال على أف رأس ادلاؿ يف ىذه احلالة يصبح يف خدمة اإلنتاج يليب حاجتو، كيعمل على تنميتو
كل ىذا فنظاـ ادلشاركة يساىم يف عدـ تراكم الثركة لدل فئة على حساب أخرل، كبالتارل القضاء على التفاكت 

. الطبقي

 :دكر الزكاة يف التضييق على كسائل اإلنتاج ادلعطلة-  ثانيان 

لقد ذكرنا سابقا أف اإلسالـ دعا من خالؿ ربرؽلو االكتناز إذل التضييق على ادلدخرات العاطلة، كالزكاة 
باعتبارىا ضريبة على األمواؿ غَت ادلستثمرة يف أصوؿ ثابتة ستدفع ىذه األمواؿ ضلو االستثمار يف منافع آّتمع 
اليت تزيد ّٔا طاقتو اإلنتاجية كمقدرتو االقتصادية، كذلك عندما تقرض على ادلاؿ ادلدخر الفائض عن حاجات 

 كىذا النصاب ال ؼللو لدل 1(حوالف احلوؿ)اإلنساف األصلية، أم أف ادلاؿ الذم بلغ نصابا كحصل لو النماء 
أكذلما أف األفراد قد ؽللكوف ىذا القدر من النصاب كما يزيد عنو كثانيهما قد ؽللكونو لكنو : األفراد من أحد أمرين

يعد نصابا منخفضا، يف كلتا احلالتُت يسعى أصحاب األمواؿ إذل استثمارىا حىت تؤدل الزكاة من الربح ال من 
. رأس ادلاؿ، كىذا الربح ال يتحقق إال باستثمار ىذا النصاب

. الزكاة كمعدؿ العائد ادلتوقع: الفرع الثالث

تعمل الزكاة على جعل ادلنظمُت ادلنتجُت يباشركف استثماراهتم اجلارية كيستمركف فيها حىت كلو حدثت 
ذلم خسارة يف اإلنتاج طادلا أف نسبة اخلسارة ىذه تقل عن نسبة الزكاة ادلفركضة على أصوؿ أمواذلم فيما إذا دل 

كدبعٌت آخر أف أصحاب الثركات سوؼ يتخذكف قرارات االستثمار، ألف الربح ادلتوقع يضمن - توظف يف اإلنتاج
                                                           

. ، معينة من الناتج(نسبة شائعة)ىو أف يستأجر صاحب الزرع أك الشجر إنسانا ليتعهدىا بالرم أك السقي كالًتبية بشرط ادلشاركة حبصة : عقد ادلساقاة )*(

، فإف فعلو حصل على : نوعاف أكذلما: عقد اجلعالة )**( ربديد حصة شائعة من ربح أك كسب إذ ربقق بالعمل، كاألخرل ربديد مكافأة زبصص دلن يقـو بعمل معلـو
  .ادلكافأة

  .ىي تأجَت األرض دلن يستغلها مقابل نصيب، شلا ؼلرج من األرض كالثلث أك الربع أك ضلو ذلك: ادلزارعة )***(

. 161،165 :،ص زلمد عبد ادلنعم عفر، مرجع سبق ذكره، ص: 1
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ذلم على األقل اافظة على حجم الثركة دكف انتقاص بعد إخراج الزكاة، كىذا ناتج عن ادلقدار البسيط كادلعتدؿ 
ك ىذا ما زاد  من ربفيز أصحاب األمواؿ على استخداـ  (%5-2)الواجب سنويا يف الثركة فعال كتقديرا كالبالغ 

كرب من نسبة الزكاة كبالتارل البحث عن الطرؽ كادلنافذ اليت تستخدـ فيها ادلاؿ أأمواذلم يف مشركعات تدر رحبا 
 كدفع قرار مواصلة االستثمار ىذا سوؼ يعمل على التقليل من حاالت حدكث الكساد أك ،مثلأاستخداما 

. توقف اإلنتاج يف آّتمع

ىذا كاف عن ادلقدار البسيط ادلعتدؿ يف الواجب يف الثركة، كىناؾ أيضا ما يدفع أصحاب األمواؿ 
الدافعُت للزكاة إذل االستثمار ذلك أف فريضة الزكاة دل تراعي القدر الواجب يف ادلاؿ فحسب إظلا أعفت بعضا منو 

سباما كادلتمثل يف ذلك اجلزء ادلنصرؼ لالستثمار يف أصوؿ ثابتة، إظلا جعلت فقط األرباح ادلتحققة منها ىي 
 .1اخلاضعة للزكاة

. آثار أخرل لعملية صبع الزكاة على االستثمار: الفرع الرابع

ؽلكن مالحظة كاستخالص آثار أخرل للزكاة زلفزة على ازباذ قرار االستثمار، كذلك بالنظر إذل 
خصائصها ادلرتكزة على كوهنا تكليف رباشل ال يأتيو الباطل من بُت يديو كال من خلفو، فهي باعتبارىا فريضة مالية 
كإجبارية تكليف من ا تولد يف نفس ادلكلف بدفعها الشعور بالتقصَت كاخلوؼ من االمتناع عن أدائها، كىذا ما 

غلعلو يفكر يف زيادة مالو كذلك باستثماره حىت ال تأكلو الزكاة فيما إذا قاـ بإخراجها، كما أهنا باعتبارىا مظهر 
من مظاىر العدالة يف كوهنا تراعي الظركؼ الشخصية للمكلف مرة باإلعفاء من الدفع كإعفاء ادلدين ادليؤكس من 

اسًتداد دينو، كإعفاء األمواؿ ادلستثمرة اليت ال تنتج إنتاجا مباشرا كرأس ادلاؿ الثابت يف الصناعة كالتجارة، ككإعفاء 
كمرة أخرل راعت ظركؼ ادلكلف . احليوانات العاملة يف اإلنتاج يف الثركة احليوانية، ككإعفاء األشجار ادلثمرة

خبفض مقدار الواجب يف مالو البالغ النصاب كذلك عندما كلت اىتماما باجلهد ادلبذكؿ من قبل ادلكلف، كيظهر 
ذلك جليا يف الثركة الزراعية، كخباصة زكاة الزركع كالثمار حيث خفض ادلقدار من العشر فيما إذا سقيت دباء 

السماء إذل مقدار اخلمس فيما إذا سقيت دبشاركة جهد ادلكلف بشراء آلة كل ىذا حتما سيؤدم بادلكلف بدفع 
الزكاة إذل التوجو إذل االستثمار كاستخداـ ثركتو كذلك لالنطباع الذم كلدتو لديو فريضة الزكاة ادلتمثل يف تقليل 

أيضا من خصائص الزكاة افزة على ازباذ قرار االستثمار صلد أهنا ثابتة كسلصصة، أم مقاديرىا . أعباء الدفع

                                                           
دراسة ربليلية للفعالية االقتصادية يف رلتمع يتبٌت النظاـ اإلسالمي، دار القلم، : ؛ منذر قحف، االقتصاد اإلسالمي168 زلمد عبد ادلنعم، مرجع سابق، ص : 1

. 112،113 :،صـ، ص1979الكويت، 
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كنسبها ثابتة ال تتبدؿ كال تتحوؿ بتغَت ادلكاف كالزماف كىي زلددة على سبيل التعيُت دكف أم غموض أك انقشاع، 
إذ أف ميعاد كطريقة دفعها معلـو لصاحب ادلاؿ كىذا ما جعلو يزداد ميال ضلو سبل االستثمار بسبب أف عنصر 

كباإلضافة إذل كل ىذه اخلصائص . ادلخاطرة أصبح قليال يف نظره يفعل ىاتُت اخلاصيتُت للزكاة الثبوت كالتخصيص
صلد أف مقاديرىا كمعدالهتا تتمتع بالنسبة ال التصاعدية، كىذا ما جعل مقدارىا الواجب يف ادلاؿ يتميز 

باالطلفاض، إذ ال يستغرؽ إال جزء بسيطا من الدخل الناتج عن رأس ادلاؿ ادلكوف ذلا كذلك إذا ما قارناه 
. بادلعدالت الضريبية اليت تتميز بالتبدؿ كالتغيَت حبسب األحواؿ كالظركؼ االقتصادية

ىذا كخالصة القوؿ أف خصائص الزكاة تًتجم لنا عمل الزكاة يف توجيو سلوؾ األفراد ضلو العمل إلعمار 
األرض بنفس مرضية كزلبة متوكلة على من استخلفها فيها على أف يتقيد ىذا السلوؾ بالقواعد كالضوابط 

. الشرعية

 .ثمارـاة الى االستـّز ـوزيع الـر تــأث:ثانيـب الـلــالمط

دكر الزكاة يف حثها على االستثمار ال يتوقف على عملية صبعها كربصيلها إظلا يتطلب توزيع حصيلتها 
ديدىم حلكم نيب كال ألحد تحعلى ادلستحقُت ذلا الذين حددىم ادلوذل عز كجل يف كتابو الكرصل كدل يوكل أمر 

غَته، األمر الذم يؤدم إذل تزايد الدخل التصريف ذلذه الفئات الذم سيؤثر بدكره على قراراهتم بالنسبة لتوزيع 
دخوذلم كىذا ما أىل دكر الزكاة إذل ادلساعلة يف توزيع دخل األفراد كتوفَتىا للسيولة الالزمة للعملية التنموية 

.  كاالستثمارية

. دكر الزكاة يف توزيع دخل ادلستحقُت ك زيادة ادليل لإلنفاؽ: الفرع األكؿ

تؤدم عملية توزيع الزكاة إذل زيادة الدخل عند الفئات اليت يناذلا نصيب من حصيلتها، ىذه الزيادة يف 
الدخل تعمل على تغيَت قرارات ىذه الفئات فيما ؼلص توزيع دخوذلم بُت اإلنفاؽ ادلباشر كاالدخار الذم يكوف 
مصحوبا باالستثمار بعد فاصل زمٍت قصَت، كتغَت ىذه القرارات ال يتوقف على زيادة الدخل كحده إظلا يتوقف 

ىذا األخَت الذم . (عينيا)كذلك على شكل مقدار ما يعطى من الزكاة فيما إذا كاف نقديا سائال أك سلعيا 
يتوقف عليو قرارات التوزيع بدكره يتوقف ىو اآلخر فيما إذا كاف سلعا استهالكية أك سلع إنتاجية، حيث أنو 

سيزيد ادليل احلدم كادلتوسط لالستهالؾ يف آّتمع الذم  عندما يتخذ نصيب الزكاة شكال سلعيا استهالكيا
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تفرض فيو الزكاة كىذا بادلقارنة مع آّتمعات األخرل، كؽلكن توضيح ذلك بالنموذج اخلطي البسيط لكينز الذم 
:  يعرب عن زيادة حجم االستهالؾ نتيجة توزيع حصيلة الزكاة ك يعطى النموذج بالعالقة

 .…………… Ct = α0 + α1 yt( I)النموذج

: حيث سبثل

Ct : حجم االستهالؾ الكلي يف آّتمع يف السنةt 

yt : حجم الدخل ادلتاح لألفراد يف آّتمع .

α0 :احلد االستهالكي األدسل عند انعداـ الدخل .

α1 :ادليل احلدم لالستهالؾ .

نلخص من خالؿ ىذا النموذج إذل أف توزيع حصيلة الزكاة سيؤدم إذل زيادة حجم كل من احلد 
، كىذا ما سينعكس بدكره أيضا (α1)كادليل احلدم لالستهالؾ  ( α0)االستهالكي األدسل عند انعداـ الدخل 
 .بالزيادة على حجم االستهالؾ الكلي

ىذا ك ؽلكن توضيح ىذا األمر أكثر من خالؿ فكرٌب مضاعف الزكاة كمعجل الزكاة، إذ يعرب األكؿ عن 
التأثَت يف كل عناصر الدكرة االقتصادية من استهالؾ كإنتاج كاستثمار كعمالة كطلب كلي نتيجة حصيلة الزكاة، 

: كؽلكن التعبَت عنو بالعالقة 

 =مضاعف الزكاة 
1 

ادليل احلدم دلستحقي الزكاة  – 1
 نتيجة حصيلة الزكاة أيضا، إذ يعمل  )*( التابع           أما الثاشل فيعرب عن العالقة بُت االستهالؾ ك االستثمار

أثر ادلعجل على زيادة رلاالت االستثمار من خالؿ ربسُت التوقعات اخلاصة بالرحبية ادلستقبلية للوحدات 
:  اإلنتاجية، كؽلكن التعبَت عنو بالعالقة

: حصيلة الزكاة، كؽلكن التعبَت عنو بالعالقة 
                                                           

. يسمى كذلك باالستثمار التابع ينجم عن التغَتات يف مستول الدخل كاإلنتاج )*(
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 =معجل الزكاة 
 

الزيادة يف االستثمار النهائي 
الزيادة يف االستهالؾ األكرل بسبب الزكاة 

ىذا كذبدر اإلشارة إذل أف قياـ ىؤالء األفراد باالستثمار ال يكوف إال بعد توفر حد الكفاية الذم ًب 
التطرؽ إليو سابقا كخاصة فئة الفقراء كادلساكُت من مستحقي الزكاة، حيث أف قيامهم باالستثمار يتوقف على 

إعطائهم من الزكاة حلد اإلغناء كليس لسد حاجات االستهالؾ السنوية فقط كذلك من خالؿ توسع قاعدة 
 بغية )*(ادللكية يف آّتمع شلا يؤدم إذل القضاء على التسلط على كسائل اإلنتاج كبالتارل توفَت رؤكس أمواؿ إنتاجية

 .زيادة حجم االستثمارات

إذف للزكاة تأثَت مباشر على قرارات مستحقيها يف توزيع دخوذلم ضلو ما يؤمن ذلم حد اإلشباع كالكفاية 
يف احلاضر عن طريق اإلنفاؽ ادلباشر، كما يؤمن ذلم حد اإلشباع كالكفاية يف ادلستقبل عن طريق زيادة ادلدخرات 

. كتوجيو ىذه األخَتة إذل استثمارات

. دكر الزكاة يف دعم االئتماف: الفرع الثاشل

تتوقف رغبة أصحاب األمواؿ يف ازباذ قرارات االستثمار على كجود مصادر سبويل كافية للقياـ بو ، كىذه 
ادلصادر كما تعد السبيل ادلؤدم لتنفيذ االستثمار فهي تعد كذلك من أىم الضمانات اليت ذبعل ادلستثمرين 

يستمركف يف القياـ باستثماراهتم كربثهم على إتباع أفضل أساليب اإلنتاج كغَتىا، ذلك أف استثماراهتم عادة ما 
كلذلك كضعت الشريعة . يرتبط تطبيقها دبخاطر كثَتة تعمل على تثبيط إدارة القياـ ّٔا كإتباعها على نطاؽ كاسع

اإلسالمية ضمانات كحوافز للمستثمرين ألجل دفعهم لتوجيو مدخراهتم ضلو االستثمار من خالؿ إقامة ادلشاريع 
اليت تساىم يف عملية التنمية االقتصادية بأبعادىا ادلختلفة ك الزكاة باعتبارىا أداة لتحقيق مقاصد الشريعة 

 النفسية السيئة كنرل ذلك إحباطا هتماإلسالمية كاف ذلا دكر يف توفَت الضمانات الالزمة للمستثمرين للتقليل من 
جليا من خالؿ سهم فئة الغارمُت كالغارموف ىم سواء ادلدينوف الذين لزمتهم ديوهنم كعجزكا عن سدادىا كدل يكن 
دينهم يف معصية، أك ادلدينوف الذين استدانوا ألداء خدمة عامة كالذين يصلحوف بُت الناس، كما تتسع ىذه الفئة 
لتشمل من احًتؽ متجره أك غرقت بضاعتو يف عرض البحر أك تلف مصنعو ككل ما تعرض إذل إمالؽ كخاقة بعد 

غاية سامية تتمثل يف توفَت  (مصرؼ الغارمُت )كنالحظ أنو جلعل ىذا ادلصرؼ يف أمواؿ الزكاة . غٌت كيسر

                                                           
  .آالت حرفية، معامل صغَتة، قطع أرض صاحلة للزراعة، مزارع صغَتة للدكاجن كغَتىا  )*(



  الفــصـل الرابـع  الدور االستثــماري للــزكـاة

82 

 

االئتماف الالـز ذلم، كىذا ما يدفع للقوؿ أنو كإف كاف يف االقتصاد الوضعي ما يسمى بشركات التأمُت اليت تلجأ 
إليها كل من أصابتو نكبة، فإف االقتصاد اإلسالمي قد جعل نظاـ الزكاة مؤسسة تأمُت كربل، أكلت رعاية 

 كذلك بإعطائهم قدر ما يعوض خسارهتم كيقضوف بو ديوهنم كيذىب ضائقتهم ينكاىتماما بالغُت بأكلئك الغاـر
كؽلٌكنهم من مزاكلة حرفهم أك ذبارهتم أك زراعتهم كىذا ما يساىم يف بناء االقتصاد الوطٍت بتحويل طاقات عاطلة 

 لنشاطاهتم من شأهنا أف زبلق طلبا إضافيا يتسبب يف زيادة ينإذل طاقات منتجة، ىذا فضال على أف مزاكلة الغاـر
االستهالؾ كبالتارل اإلقباؿ الكبَت على اإلنتاج يف آّتمع الذم يًتجم يف صورة مشركعات استثمارية بعيدة عن 

 على ين أك ادلقًتضين تعمل على دعم االئتماف فهي تساعد ادلدينينإذف فالزكاة دبساعدهتا لفئة الغاـر. )*(ارمات
سداد ديوهنم عندما يعجزكف عن ذلك، كىي ّٔذا ربفز كتطمئن كتعطي أكرب ضماف للمقرضُت أم الفئات اليت 

تقرض من مدخراهتا كذلك جبعلهم يقرضوف كىم كاثقوف سباـ الثقة باسًتدادىا حىت بإفالس من اقًتضوا منهم طادلا 
أف الزكاة كضعت سهما ذلم، كعلى ىذا يعد سهم الغارموف حافزا ال بأس بو يشجع على تقدصل القركض احلسنة 

. إذل اتاجُت من القائمُت على االستثمار إذا ما تعذر عليهم تدبَت األمواؿ الالزمة لذلك

ىذا كاجلدير بالذكر أف نظاـ الزكاة يعد أفضل األنظمة يف ادلساعلة يف توفَت االئتماف على قواعد سليمة 
كنظيفة بعيدة عن القواعد كاألسس الربوية اليت ال يرضى ّٔا اإلسالـ، كىذا االئتماف سيوجو حتما للعمليات 

 .االستثمارية ألف اإلسالـ دل يرض كذلك بادخار ادلاؿ ككنزه

. دكر الزكاة يف عملية التنمية: الفرع الثالث

لقد بينت النصوص القرآنية الكرؽلة كاألحاديث النبوية الشريفة أعلية الزكاة كمكانتها يف اإلسالـ تارة مرغبة 
ف دفعها، كلعل ما يبُت كيظهر أعليتها دكرىا الفعاؿ يف ربقيق التنمية ـيف أدائها كتارة أخرل مرىبة من االمتناع 

بكل أبعادىا ادلختلفة، ىذه األخَتة اليت هتدؼ إذل تنمية ادلوارد البشرية كالتوسع يف اإلنتاج بالفعالية كالفائدة 
 .كربسُت نوعية احلياة

 كالتنمية من منظور إسالمي تشمل التنمية االقتصادية كالتوزيع العادؿ للثورة كتنمية اجلوانب السياسية 
كاالجتماعية كالعلمية كالثقافية أم االىتماـ بتغيَت احلياة اإلنسانية ضلو األفضل ماديا بتحقيق الرفاىية كمعنويا 

أخالقيا كماديا، ،باالرتقاء بالقيم األخالقية الفاضلة كدكر الزكاة يف ربقيق التنمية يهدؼ إذل ترقية الفرد ركحيا 

                                                           
.  كاالستثمار يف إنتاج اخلمور كأدكات اللهو كغَتىا )*(
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كذلك بتوجيو سلوكو ضلو االستخداـ األفضل للموارد ادلتاحة لديو كبالتارل ربقيق أعلى درجات التكامل 
 .1االجتماعي كاالقتصادم

الزكاة ربقق التنمية البشرية كوف أف دفعها فيو إظهار لطاعة العبد أحكاـ من : دكر الزكاة يف التنمية البشرية: أكال
، كما جاء يف قوؿ رسوؿ ا 2استخلفو على ملكو كىو ا عز كجل كإخراجها دليل قاطع على صحة اإلؽلاف

، كىي تطهَت للنفس من الشح كالبخل دبا يسد حاجة الفقراء كالتنفيس [الصَّنَدَقُة بـُْرَهانٌ ]: صلى ا عليو كسلم 
عنهم كحفظ ماء كجوىهم من ذؿ السؤاؿ كىذا ما يستأصل احلقد كاحلسد من نفوسهم، فضال على أهنا ربصن 

 كعدـ اكتنازه، كعلى ىذا األساس تتم التنمية يف النفس بإنفاقوادلاؿ من تطلع األعُت كامتداد أيدم آّرمُت كذلك 
. البشرية

يتجلى من خالؿ ربقيقها للتكافل االجتماعي الناتج عن تثبيت ركابط : دكر الزكاة يف التنمية االجتماعية:ثانيا
 الركح االجتماعية بينهم، إذ يشعر ادلسلم بعضويتو الكاملة يف آّتمع، ةادلودة كالتعاكف بُت الفقراء كاألغنياء كتنمي

كذلك من خالؿ القضاء على الفقر كإشباع احلاجات األساسية للفقراء عن طريق إعادة توزيع الثركات كالدخوؿ 
. ككذا ربقيق االستقرار األمٍت الناتج عن التقليل من حدة التفاكت

فهو صلب احلديث كونو ينصرؼ للتأثَت على االستثمار، كىذا : دكر الزكاة يف ربقيق التنمية االقتصادية :ثالثا
يتصور أف رلتمع توفرت فيو   ال الدكر ىو نتيجة حتمية لكل من دكر الزكاة يف التنمية البشرية كاالجتماعية، حيث

مؤىالت العيش الركحي كاالجتماعي كال يتجو ضلو سبل الكسب احلالؿ ذلك أف للزكاة أعلية بالغة يف ربديد 
قواعد اإلنفاؽ العاـ، كإنفاؽ األفراد لًتشيده كتعديلو، كذلك بتقدصل القرض احلسن كاإلنفاؽ من الكسب احلالؿ، 
باإلضافة إذل اعتبارىا أداة مالية تساىم يف ربقيق االستقرار النقدم يف حاالت التضخم كالكساد فضال عن أهنا 

كيظهر ذلك من خالؿ جعل سهم الغارمُت يف غَت معصية حيث  أداة ىامة لتوفَت السيولة الالزمة لدفع التنمية
يعوض ىذا ادلصرؼ ادلستثمرين عن خسارهتم الناذبة عن تقلبات النشاط االقتصادم، كىذا ما ػلافظ على 

مستويات االستثمارات احلالية من قبل رجاؿ األعماؿ، كما يشجع أصحاب ادلدخرات على تقدصل القركض 

                                                           
. 5،9 صص، ادلرسي السيد حجازم، مرجع سابق،: 1
. 16 موسى إمساعيل، مرجع سابق ذكره ، ص : 2
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احلسنة حيث ؽلكنهم من احلصوؿ على أمواذلم مرة أخرل ىذا ادلصرؼ، كىكذا يشجع ىذا ادلصرؼ كال من 
 .   1 جانيب الطلب على االستثمارات كعرضها

أما جعل سهم من مصارؼ الزكاة للمؤلفة قلؤّم من شأنو ربقيق الصاحل العاـ للمجتمع كالعمل على نشر 
اإلسالـ كاتساع رقعتو كاستمالة القلوب إليو، كىذا ما ؼلدـ السياسة اخلارجية للدكلة اإلسالمية شلا ينعكس إغلابيا 
على انتعاش اقتصادياهتا، أما جعل سهم من مصارؼ الزكاة يف سبيل ا من شأنو أف يساعد على جذب رؤكس 
األمواؿ للمجتمع ادلسلم كػلقق لو ظلو العالقات الدكلية مع آّتمعات األخرل دكف سلاطر كأضرار، كما ؽلكن أف 

يشمل ىذا ادلصرؼ بناء احلصوف احلربية الالزمة، كاألحباث العلمية كالعسكرية الضركرية، ككذا إنشاء ادلدارس، 
استثمارات ترفع من مستول النشاط االقتصادم باإلضافة إذل توجو ىذا ادلصرؼ كذلك إذل إنشاء بككلها شلا يعد 

اذلياكل األساسية، كىذا ما يشجع بدء كاستمرار التنمية من خالؿ اإلسهاـ  يف زبفيض نفقات إقامتها كتشغيلها، 
.  تعمل عل ربقيق التنمية االقتصادية ككل ىذه االذباىات للزكاة كغَتىا

 ىذا كطللص يف النهاية إذل أف عملية توزيع الزكاة كدكرىا يف ربقيق التنمية االقتصادية ما ىو يف احلقيقية 
إال نتيجة دلساعلتها يف زيادة اإلنتاج كاالستثمار كالتوظيف يف االقتصاد عن طريق زلاربتها دلشكالت البطالة 

كالتضخم كتدعيمها للتماسك االجتماعي بُت أبناء آّتمع الواحد، غَت أف ما يهمنا احلديث عنو ىو االستثمار، 
. ذلك أف كل من اإلنتاج كالتوظيف قد ينتج عن زيادة حجم االستثمارات الذم تعمل الزكاة على ربقيقو

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .7 :، ص ذكرهادلرسي السيد حجازم، مرجع سابق : 
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 :ال ــــــاتـــــمـــــــــة 

لقد دعا اإلسالـ من خالؿ فريضة الزكاة إذل اافظة على رأس ادلاؿ كالعمل على تنميتو باستثماره ذلك 
 :أف

االستثمار مطلب كمقصد من مقاصد الشريعة اإلسالمية مرتبط ارتباطا كثيقا دبلكية ادلاؿ يتقيد بقيود منها أف -
ؽلارس كجزء من العقيدة اإلسالمية، كأف ؼلطط لو بغية توجيهو توجيها أمثل كأف تكوف الغاية منو عالج الصراع 

 .االجتماعي، كالتنمية االقتصادية فضال على تعظيم األرباح كتقليل اخلسائر
لالستثمار أعلية بالغة يف االقتصاد نظرا دلا لو من دكر يف ربقيق النمو االقتصادم من خالؿ ادلساعلة يف -

االبتكارات كتوسيع األسواؽ الداخلية ككذا نظرا ألىدافو السامية بداية باالىتماـ بالضركريات يف احلياة ٍب االىتماـ 
 .باحلاجيات كيف النهاية االىتماـ بالكماليات

تساىم حصيلة الزكاة سواء من جهة صبعها أك من جهة توزيعها يف التأثَت على االستثمار، كذلك من 
 خالؿ احلث على اإلنفاؽ االستهالكي الناتج عن توفَت حد الكفاية كزيادة الطلب لدل مستحقيها، كيف ادلقابل

ّٔا ضلو االستهالؾ، كمن خالؿ توجيو ادلدخرات ضلو االستثمار عن طريق زلاربة االكتناز كالتضييق دفع ادلكلفُت 
على كسائل اإلنتاج ادلعطلة أك من خالؿ دعم االئتماف كادلساعلة يف عملية التنمية بكل أبعادىا، كىذا كلو سيعمل 

 .على سرعة دكراف رأس ادلاؿ

ؽلكن لفريضة الزكاة أف تؤدم الدكر ادلنوط ّٔا كبفاعلية عندما يتم ترشيد كتنظيم طرؽ صبعها ككذا 
 .توزيعها، كىذا ما يستوجب قياـ جهاز إدارم يعمل على ربقيق ذلك كفق القواعد كالضوابط الشرعية

:  ؽلكننا التأكيد على أف الزكاة ؽلكن اعتمادىا كأسلوب لتحقيق عدد من األىداؼ نوجزىا فيما يلي ك 

 .تسمح باستغالؿ الطاقات العاطلة يف آّتمع ، كاليت ليس ذلا ما سبوؿ بو مشاريعها رغم أعليتها للمجتمع -
 .تسمح بتحويل فػئة من آّتمع من األخذ إذل العطاء 

 .تسمح بامتصاص نسبة معتربة من البطالة خبلق فرص عمل -
 .تساعد على ظلو الدخل الوطٍت -
 .تساىم يف ربقيق الػتػنمية ادلستدامة -
 .تسمح بتكوين ادلدخرات -
 .تساعد يف تكوين رؤكس األمواؿ -
 .تساعد على توفَت السلع كاخلدمات يف آّتمع -
 .تضمن للمجتمع استغالؿ طاقاتو ادلتاحة -

.           ذلذه األىداؼ كغَتىا ، ضلتاج لتفعيل ىذا النوع من سبويل االستػثمارات يف آّتمعات اإلسالمية 



  الفــصـل الرابـع  الدور االستثــماري للــزكـاة

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الفــصـل الرابـع  الدور االستثــماري للــزكـاة

87 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

111 

 

 الــــــمـــراجـــــع

 .الكتب بالعربية: أوال

 ،2004، األردن،،دار ادلناىج،عمان"أساسيات االقتصاد اإلسالمي"حممود حسن صوان .  
 ،2006،دار الفجر للنشر والتوزيع،اجلزائر،"ادلنهج التنموي البديل يف االقتصاد اإلسالمي"صاحل صاحلي. 

 ،(.دون سنة نشر) لبنان،دار األفاق اجلديدة،بًنوت،"معىن القراض لغة وشرعا"ابن حزم احمللى  
 ،بعة طال،دار احلرية للصحافة والنشر،"البنوك اإلسالمية"حمسن أمحد اخلضًني

 .1990القاىرة،مصر،،األوىل
  ، 2002نشر،القاىرة،مصر،، اجلامعة اجلديدة لل"إدارة ادلصارف "عبد الغفار احلنفي. 
 ،1996،دار النبأ، اجلزائر،"ادلصارف اإلسالمية"مجال لعمارة . 
  ، 2003زائر،، ديوان ادلطبوعات اجلامعية ، الساحة ادلركزية ، اجل" تقنيات بنكية"الطاىر لطرش . 
 ،دار اجلامعة "دراسات نظرية وتطبيقية يف حماسبة الزكاة"كمال خليفة أبو زيد وأمحد حسٌن علي حسٌن،

 . 2002بًنوت،لبنان،اجلديدة،

 ،2004،الدار العثمانية للنشر والتوزيع،اجلزائر،"فقو الزكاة"موسى إمساعيل.    
 ،مؤسسة الرسالة،عمان ، "السياسة النقدية و ادلصرفية يف اإلسالم"عدنان خالد الرتكماين،

. م1988األردن،
  ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر، "مدخـل إىل االقتصــاد اإلسـالمي"عبد العزيز فهمي ىيكل ،

 .م1983/ى1403 لبنان،بًنوت،
 دراسة حتليلية للفعالية االقتصادية يف جمتمع يتبىن النظام اإلسالمي "،منذر قحف، االقتصاد اإلسالمي" ،

  .م1979دار القلم، الكويت، 
 ،دار الوفاء للطباعة "التنمية والتخطيط وتقومي ادلشرعات يف االقتصاد اإلسالمي" حممد عبد ادلنعم عفر ،

.  . م1992/ىـ1412 مصر، ادلنصورة، ،الطبعة األوىل،والنشر والتوزيع،
  الدار اجلامعية للطباعة والنشر ،الطبعة الرابعة ،"أحكام الوصايا واألوقاف  "،الشيخ حممد مصطفى شليب 

. 1982 ،لبنان،بًنوت 



 

112 

 

 منشأة  ادلعارف ، الطبعة األوىل ،"أحكام الوصايا واألوقاف يف الشريعة اإلسالمية  "،محد فراج حسنٌن أ 
. 2000  ،مصر،باإلسكندرية

  منشأة  ، الطبعة  األوىل ،" الوصية والوقف يف اإلسالم مقاصد وقواعد "،حممد كمال الدين إمام 
. 1999 ،مصر،ادلعارف باإلسكندرية 

 1976 ،بًنوت،لبنان،،حتقيق د حممد عمارة، الطبعة األوىل" عمال الكاملةاألمنت أ" ،قاسم أمٌن. 
 ،للطباعة و النشر و التوزيع  دار الفكر،اجلزء األّول،" اللؤلؤ و ادلرجان" حممد فؤاد عبد الباقي ، 

 .2005لبنان ،بًنوت
 .الكتب بالفرنسية:ثانيا 

 Michel Dévoluy , Théories macroéconomiques , Fondements, deuxième edition , 
Armand Colin , Paris 1998. 

 
 Daniel Labaronne , Macroéconomie , Équilibres macroéconomiques , editions du seuil  

Paris 1999.  

 .المجّلدات ،المجّّلت و الموسوعات:  ثالثا
 ،دار الكتب اإلسالمية ادلصري"موسوعة االقتصاد اإلسالمي" حممد عبد ادلنعم اجلمال ،   

 .1986اللبناين،و
 ،والتدريـب،البنك البحوث،معهد "عناصر اإلنتاج وأسواقها يف إطار إسالمي"حممد فهـيـم خـان 

 . 8،1996السعودية،اجمللـد  جدة ، ادلملكة العربية،اإلسالمي للـتـنمـية 

 ،جملة الشريعة و الدراسات اإلسالمية،جامعة "النماء و أثره على الزكاة"حممد عبد الغفار الشريف،
 .2000،جوان41الكويت،العدد

 ،العدد ،جملة الوعي اإلسالمي،الكويت"أثر إخراج الزكاة علي االقتصاد الوطين"جمدي عبد الفتاح سليمان،
 .م2004/ه445،1425

  ،جملة "منهجية البحث يف االقتصاد اإلسالمي وعالقتو بالنصوص الشرعية"كمال توفيق حممد احلطاب ،
 .م2003/ى1424، 2، العدد 16االقتصاد اإلسالمي، اجمللد ،جامعة ادللك عبد العزيز



 

113 

 

 ،جملة جامعة ادللك عبد العزيز،االقتصاد "الزكاة والتنمية يف البيئة اإلسالمية"ادلرسي السيد حجازي،
 . 1425/2004اإلسالمي،

 
 .المذّكرات: رابعا
 ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف "حمّفزات النشاط االقتصادي يف اإلسالم"عالش أمحد،

 .2005/2006ر،ادية وعلوم التسيًن،اجلزائاالقتصاد،جامعة بن يوسف بن خّدة، كلية العلوم االقتص
  ، مذكرة لنيل شهادة " من أساليب االستثمار وتوزيع الربح يف ادلصارف اإلسالمية"بابا خويا حممد ،

 .1991 جوان دورةاجلزائر،القليعة ،- الدراسات العليا يف العلوم ادلالية ، ادلعهد الوطين للمالية 
 مواقع األنترنيت:خامسا
  ضوابط االستثمار يف ضوء ادلذىب االقتصادي اإلسالمي،ادلوقع العادلي لالقتصاد اإلسالمي،مصدر متاح

 isegs.com:http/يف الشبكة الدولية للمعلومات
  2006-11-1ادلوقع الرمسي لوزارة  اجملاىدين اجلزائريٌن  
 http M // www.m- moudjahidine .dz  

 .األقراص المضغوطة: سادسا

 القرآن الكرمي وتفسًنه. 
 احلديث النبوي الشريف وشرحو. 

 

 

 

 



 ةعـــــامـــــالمــقــــدمــة ال

 ب

 

 :المـقـدمـة العامــة

شريعةوأخالقوشريعتوىيخامتالشرائعباقيةمابقيتاحلياةاليطرأعليها،إنالديناإلسالميعقيدة
 َما  ِف ْا  ْا مَماْا  َـم َّر ﴿:قالتعاىل، ملمةجبميعاألحكاماليتحتتاجإليهااألمةيفمجيعنواحياحلياة،تغًنأوتعديل

ء ."38سورةاألنعاماآلية"﴾الْاكِفتَمابِف مِفنْا شَم ْا

يفصورةوليسمعىنذلكأنالقرءانالكرميأحاطبكلاجلزئياتونصعلىتفاصيلإحكامهامجيعاإمناجاء
مبادئعامةوأصولكليةمتسمةبطابعاخللودالتتغًنوالتتبدل،بلىيقابلةللتطورمبايفيمبطالبكلزمان

.ومبقتضياتكلبيئةتلكسنةايفىدايةالبشر

ومناجلوانباليتعاجلهاالقرآنالكرمياجلانباالقتصاديفقدنضمشؤونووأقاموعلىقواعداحلق،الصدق،
األمانةوالعدالةكمانظمسبلاكتسابالثروةوإنفاقهاوادخارىاوأرشدالناسإىلسبلاحلفاظعليهاوفتحذلم

.باباستثمارأمواذلموتنميتهابطرائقوأساليبخمتلفةضمنحدودالجيوزختطيها
وادلالعصباحلياةتقومعليوشؤونالناسوالدولةيفكلادليادين،وتيسًنطرقاستثمارهوتنميتومنأمورىا،لذا

.وجبعليهاأنتزيلمجيعادلعوقاتاليتتقفأماممسعىاستثمارادلالوكسبالرزق

يهدفإىلزيادةادلالومنوهواافظةعليو،وذلكبالطرقوالضوابطالشرعيةاليتفاالستثمارإذنمقصدشرعي
هتدفإىلالصاحلالعام؛وألجلذلككلوجاءتالشريعةالسمحةبنظاممايلاستطاعإىلحّدبعيددفعالفرد

عمل،استثمار،اعتدال،)،وامتثالكلمطلوٍب(اخل...إسراف،اكتناز،ربا)حمضورادلسلمإىلجتنبكل
،ومنىنااتضحتلناأمهيةالدراسةعناستثمارادلاليفاإلسالموالبحثيفسبلتنميتوبالطرق(اخل...إنفاق

.ادلشروعة

.كيفميكناستثمارادلاليفاإلسالم:بناءعلىماسبقميكنطرحاإلشكاليةالتالية:اإلشكالية-1

:ويندرجضمنىذهاإلشكاليةاألسئلةالتالية

.كيفينظراإلسالملالستثماروماىيالدوافعوالضوابطاليتحتكمو-أ

 .ماىيالطرقادلشروعةالستثمارادلاليفاإلسالم-ب

.ماىوالدورالتمويليللزكاة-ج
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.ماىيسبلاستثمارأموالاألوقاف-د

:الف ضيات-2

االستثمارمقصدشرعي،ألناافظةعلىادلالوتنميتومنمقاصدالشريعةاإلسالمية،وتنميةادلالتعين-أ
.استثماره

تتعددصيغدتويلاالستثماراتيفاإلسالمعلىخالفاالستثماريفالنظمالوضعيةالقائمعلىسعرالفائدة-ب
.فقط

.تلعبالزكاةدورايفدتويلاالستثماراتخاّصةلذويالدخولادودة-ج

.تتعددسبلاستثمارأموالاألوقافباعتبارىامؤسسةتطوعيةالهتدفإىلحتقيقالربح-د

 :الهدف من البحث-3

إّناذلدفمنالدراسةيكمنيفإبرازتعددطرقاستثماررأسادلاليفاإلسالمعلىخالفاالستثماريفالنظم
.الوضعية

 :أهمية البحث-4

تبيٌناألمهيةالكربىللنظامادلايلاإلسالميخاّصةوأنّوأصبححملالعديدمنالدراساتالغربيةنتيجةفشل
.األنظمةاإلقتصاديةالوضعيةيفمعاجلةاألزماتوحتقيقاألىداف

:منهج البحث-5

.متاالعتمادعلىادلنهجالوصفيادلناسبذلذاادلوضوعباإلضافةإىلادلنهجالتحليليلبعضاألفكار

:أسباب اختيار الموضوع-6

نقصادلواضيعاليتتناولتاستثماررأسادلاليفاإلسالميفجامعةمستغاًل،لذاارتأيناتدعيمادلكتبةاجلامعية
.هبذاادلوضوع
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نقصالثقةيفاألنظمةالوضعيةخاّصةبعدتعدداألزماتوانعداماحللولوالكليتجواآلنإىلاحللاإلسالمي
بعيداعنسعرالفائدةأومااصطلحعليويفالغربباحللالبديل،لذاحبذتأنيكونموضوعالبحثيف

.االقتصاداإلسالمي
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 كـــــــــلــــــمـــــة شـــكـــــــر

 

. و على توفيقنا إلعداد ىذا العملالشكر هلل أوال وآخرا، على نعمو املسداة  

ولد حممد عيسى حممد حممود اّلذي توىل  :كما أتقّدم خبالص شكري إىل األستاذ املؤطّر الدّكتور
على ىّذه الّرسالة ومّدين بنصائحو القّيمة و توجيهاتو اّليت كان هلا األثر البارز يف إجناز ىذه  اإلشراف

.الّرسالة  

.كما أتوّجو جبزيل الشكر وعظيم االمتنان إىل اّّلنة املوّقرة لقبوهلا مناقشة ىذه الّرسالة  

.لّرسالةإىل كّل من ساعدين من قريب أو من بعيد يف إعداد ىّذه ا بعميق الشكر كما أتوّجو  

.فجازى اهلل اّلميع عّّن خري اّلزاء  
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 .والدّي الكرميني أطال اهلل يف عمرمها......إىل الّلذين جعل اهلل طاعتهما عبادة

 .إىل مجيع أفراد عائليت وكل من هلم صلة قرابة يب 

 .إىل مجيع األصحاب و األحباب و الّزمالء و الّزميالت

 .إىل كّل من أحّبّن و أحببتو يف اهلل

 ....إىل كّل طالب علم

 ....إىل كّل عريب مسلم

 

 أهدي هذا العمل المتواضع
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