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  اإلسالميةالمالية العامة  أصول :الفصل الخامس  
  

أصوله وقواعده، معظم  اإلسالمياملصدر الذي يستمد منه علم املالية العامة يف االقتصاد  اإلسالميةالشريعة  تعد
 . حيث وضعت القواعد واألسس العامة اليت تنظم مجيع شؤون احلياة اإلنسانية

  اإلسالميةلتعريف بالمالية العامة ا /1

ذلك الفرع من االقتصاد الذي حيكم النشاط املايل للدولة «: بأ ا اإلسالميةنعرف املالية العامة  أنميكن 
وتعاجل  ،والسنةاالقتصادية العامة اليت وردت يف القران  واألصولجمموعة املبادئ «: أخرى هوبعبارة  أو »اإلسالمية
  .»واملوازنة بينها ،اإلسالميةالعامة والنفقات العامة للدولة  اإليرادات

  : ضمن احملاور التالية اإلسالميةا تفريغ مفهوم املالية العامة وعلى ضوء هذا التعريف ميكنن
  .الشارع يف القران والسنة أوردها واليت االقتصادية، واملبادئ األصولتتكون من جمموعة  اإلسالميةاملالية العامة  إن -
الرئيسي للسياسة املالية للدولة  اإلطارشرعية تشكل  أحكامواملبادئ العامة هي  األصولهذه ا موعة من  إن -

  . »ال جمال لالجتهاد يف مورد النص«: تطبيقا للقاعدة الشرعية  تعديال أو ا حتويرا  اإلخاللال جيوز  اإلسالمية،
 أي بيت املال ، اإلسالميةواملبادئ العامة حتدد املوارد العامة والنفقات العامة خلزينة الدولة  األصولهذه  إن -

  .وسبل توفريها ، والتصرف فيها 
واملبادئ العامة قد يكون مصدرها االجتهاد وليس القران والسنة ، واليت تعترب تطبيقا  األصولبعضا من  إن -

  : ومنها ، ولكنها ختتلف باختالف الزمان واملكانواملبادئ العامة الثابتة  لألصولوامتدادا 
 ،واملهن احلرة ،الصناعية والتجارية واألرباح ،النقدية املتداولة األوراقفرض تكاليف الزكاة على  §

  .وهي ضرائب كانت منعدمة زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم النعدام وعائها ،املستغلة  واألماكن
موارد بيت املال كانت  أنزمن اخلليفة عمر بن اخلطاب ، حيث  األرضفرض ضرائب اخلراج على  §

  .فقط من الزكاة واجلزية والغنائم  تتألف
   .فرض ضرائب العشور بناء على اجتهاد اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه §
فقد كانت جتىب عينا زمن  ،يرد نص يف القرانللحاكم حيث مل  راجع  حتديد مقدار ونوعية اجلزية  §

  .ة للمكلفعمر بن اخلطاب ،وحبسب املقدرة التكليفيونقدا زمن  ،الرسول وايب بكر
 .جواز فرض ضرائب جديدة يف مقدارها ،ونوعيتها حتقيقا للمصلحة العامة  §



قاید مریم: ألستاذةا مالیة البنوك والتأمینات:السنة الثانیة   مقیاس المالیة العامة 

 

   وبين المالية العامة الوضعية اإلسالميةمقارنة بين المالية العامة  2/

مشوال يف مضمو ا  وووضوحا  أكثر وهي ، اإلسالميةمنذ قيام الدولة  اإلسالميةلقد تبلور مفهوم املالية العامة 
وميكن عرض أهم أوجه االختالف بني املالية العامة اإلسالمية واملالية  من املالية العامة الوضعية وأساليبها وأهدافها

  : العامة الوضعية يف النقاط التالية
على  إلنفاقهاختصيص موارد معينة االجتماعية من خالل  األغراضيف حتقيق  اإلسالميةلقد توسعت املالية العامة  −

، وهذا خيالف ملا هو متبع بالنسبة للسياسة املالية الوضعية ، اليت والفيءخدمات اجتماعية خاصة كالزكاة والغنائم 
توزع مجيع املوارد العامة يف امليزانية  وإمناالعام ،  اإلنفاقوجه من وجوه  أليموارد عامة  أيةختصيص  أمبدتنكر 

  .يف امليزانية  اإلنفاقعلى مجيع بنود 
من الضمان االجتماعي مل تعرفها  أنواعالتشمل  اإلسالمياملالية للنظام املايل  األهدافاتسعت مشولية  كما       

 ألسبابوهم الذين تلحق  م خسارة مالية كبرية  »ضمان الغارمني«ومنها ، اآلناملالية الوضعية حىت  األنظمة
الذين  أوحريق، حىت ولو كان لديهم مال ولكنهم مالحقون بديون،  أودين ،  أوهدم، أوكالزلزال ، :معينة 

يسد  أوالغارمني ما يعوض خسائرهم  أموالمن  يأخذوا أنيتعرضون للفقر من بعد غىن ، فهؤالء هلم احلق 
  .الصلح حىت ال يكون حتملهم هذا سببا يف فقرهم  وإلحاللالذين يتحملون الديات التقاء فتنة  أو .ديو م 

اخل ...،واجلزية  والفيءاملالية الثابتة كتحديد تكاليف الزكاة ، واألصولللقواعد  تأصيال أكثر اإلسالميةاملالية العامة  −
  .بالنسبة هلا األمرواليت تنتفي سلطة ويل 

اليت حتتم على الدولة أن تتوسع يف تدخلها عن طريق استخدام األدوات  يتم تبين نظام املالية الوظيفيةمل   −
سياسات املالية من اجل ممارسة النشاطات االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،ومن مث التأثري يف قوى السوق وال

 ،الدولة أعباءواتساع  1929الكساد العاملي  أزمةبعد ظهور  إالوختطي املهام التقليدية كإدارة املرافق العامة،
املالية العامة  أنغري ، احلرب العاملية الثانية  وأحداث 1936وظهور نظرية كينز يف العمالة والفائدة والنقود سنة 

  .عشر قرنا  أربعةعرفتها منذ  اإلسالمية
وحتقيق العدالة االجتماعية والقضاء على  ،توزيع الدخول إلعادةتستخدم كوسيلة  أصبحتفبالنسبة للضرائب       

 وإمنا ،النفقات أنواعاخل ومل تعد القروض كذلك وسيلة استثنائية لتغطية بعض ... اإلنتاجومتويل  ،فوارق الطبقات
فقد النفقات العامة  أما  .يف قوى السوق االقتصادية واالجتماعية  للتأثريوسيلة تستخدمها السياسة  أصبحت

الكلي  الكساد حلفز الطلب أوقاتاقتصادية واجتماعية معينة كمضاعفتها  أثار إلحداثتستخدم أصبحت 
  اخل...،والدخول ،وحفز النمو االقتصادي  اإلنتاجوزيادة معدالت ،الفعلي
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ففرقت بني بيت املال العام وبني بيت  ،الفصل بني مالية الدولة ومالية احلكم مبدأ اإلسالميةعرفت املالية العامة  −
 .مؤخرا  إالهذا الفصل الذي مل تعرفه املالية العامة الوضعية  ،املال اخلاص باخلليفة

   اإلسالميالعامة في االقتصاد  إليراداتا/ 3

  :القواعد التالية من خالل إتباع،تراعي الدولة اإلسالمية احلق فيما تستقطعه من أموال الشعب 
فتأخذ من كل فرد مع ما  ،أن تراعي الدولة احلق فيما تفرضه من فرائض خمتلفة فرتاعي العدالة يف هذه الفرائض -

  .يتناسب مع مقدرته التكليفية، وتعفي غري القادرين
وال حتايب  كلفتزيد نصيب بيت املال بظلم امل فال ،أن تراعي الدولة احلق يف حتديد الوعاء اخلاضع ملا تفرضه -

  .باجلور على حق بيت املال كلفامل
ومن احلق  كلف، صيل نظاما من شأنه أن يظلم املالتح يف حتصيل مستحقا ا، فال تطبق يف أن تراعي الدولة احلق -

فال حتصل الزكاة واخلراج مثال قبل ظهور احملاصيل بل ،كذلك أن حتصل الدولة األموال العامة يف مواعيد مالئمة 
  .يوم حصادها 

  .إيرادات دورية وإيرادات غري دورية : وتقسم اإليرادات العامة يف االقتصاد اإلسالمي إىل قسمني

  اإليرادات الدورية / 1. 3

   :تتمثل اإليرادات الدورية يف جممل اإليرادات اليت جتىب بشكل دوري سنوي وهي

  :  الزكاة/ 11.. 3

الركن الثالث من  الزكاةفهي  الدخل توزيع إلعادة األساسية أداته و اإلسالمي املايل النظام جوهر الزكاة تعترب
وهي عبادة يتقرب  ا العبد  وأمواهلم،تزكية لنفوسهم  األغنياء أموالاهللا تعاىل للمستحقني من  أوجبها اإلسالم، أركان
  .فريضة مالية يؤديها العبد شكرا هللا ملا انعم عليه من مال  أ اكما ، اهللا إىل

  »مبلغ من املال خيرجه املسلم بشروط معينة لينفق يف جهات حمددة  «ميكن تعريف الزكاة على أ اومنه 
تعترب من  فهي ،التعبدية واالجتماعية واالقتصادية على مستوى الفرد وا تمع أمهيتها إىل باإلضافةالزكاة وتعترب 

الن الدولة هي املسؤولة عن مجعها ،يف مصارفها احملددة  وإنفاقهاالعامة اليت تتوىل الدولة جبايتها  اإليرادات أهم
  .مستحقيها  إىلوتوصيلها 
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   :إىل اإلسالميوتنقسم الزكاة يف الفقه االقتصادي 
   :وتشمل :الزكاة المباشرة −

  .الزكاة على الدخل  §
   .رأمسالالزكاة على  §

  :وتشمل  :الزكاة غير المباشرة −
   .زكاة املعادن §
  .زكاة الركائز  §
  .زكاة املستخرج من البحار  §

  :الدولة الخاصة أمالك إيراد/ 2. 1..3

من استثمار  ،أوجتارية  أوصناعية  أواليت حتصل عليها الدولة مما تقيمه من مشروعات عقارية  اإليراداتهي  
  .بعض الفائض من عوائدها يف ا االت املصرفية والتجارية 

والعقار الذي متلكه  األراضيوهي تشمل مجيع املشروعات اليت تقيمها الدولة الستغالل  :المشروعات العقارية −
عقارا ا واملباين اليت  تأجري أو تأجريهاعن طريق  ،أووبيع منتجا ا  األراضيسواء عن طريق استصالح وزراعة 

   .تقيمها للغري مقابل مبلغ من املال ملدة من الزمن
تديرها   أووهي كافة املشروعات الصناعية والتجارية اليت متلكها الدولة : ريةالمشروعات الصناعية والتجا −

املواد  أو تصنيع وتسويق ما تنتجه الدولة من السلع واخلدمات إىلاملؤسسات التجارية اليت  دف  أوكاملصانع 
   .األفراداخلام اليت حيتاجها 

الشركات واملؤسسات اهلامة  أووحصص من بعض املشروعات  أسهمما متلكه الدولة من  باإلضافة إىل
ما تقوم به الدولة من استثمار بعض الفائض من  أو،التجاري  أوالصناعي  أوللمجتمع سواء يف ا ال العقاري 

  .العملة  إصدار إيرادما يعود عليها من  أو ،عوائدها يف ا االت املصرفية والتجارية

  استغالل الثروات الطبيعة  إيراد/ 3. 3.1

 ،املعادن ،الغاز الطبيعي ،الذي حتصل عليه الدولة مما تقوم باستغالله من الثروات الطبيعية كالنفط اإليرادهو 
  .اخل...مصادر الطاقة ومساقط املياه كالكهرباء والطاقة الشمسية إىل باإلضافة ،والغابات ،احملاجر ،الفحم احلجري
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 أهملطبيعية ومصادر الطاقة يف العصر احلاضر ، ويف مقدمتها النفط والغاز الطبيعي من وتعترب هذه الثروات ا
للنشاط االقتصادي والتقدم  األساسيةمن الدعائم  تعترب أ ا، كما العامة لكثري من الدول  اإليراداتعناصر 
   .الصناعي

  الخراج / 4. .31

  .» أصحا االيت غنمت من الكفار عنوة وتركت بيد  األرضما ضرب على  «: بأنهاخلراج يعرف 
 رأىعندما ،الزراعية املفتوحة  األراضيواخلراج  فريضة فرضها اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه على 

تستخدمه يضرب عليها خراجا معلوما  أنعلى  ،وقفا على مجيع املسلمني وإبقائهاعدم قسمتها وتوزيعها بني الفاحتني 
  . اإلسالميةالدولة  وأراضيالدولة يف متويل نفقا ا العامة اليت زادت وتوسعت مع زيادة واتساع الفتوحات 

  :قسمني  إىل األرضاملفروضة على  الضريبةوتنقسم 
   .الزراعية من حيث مساحتها ونوع الزراعة اليت تزرع فيها األرضوهو ما يتم فرضه على :  خراج الوظيفة −
 ما أوالسدس  أوبقدر اخلمس  األرضاليت تنتجها  األشياءيتم حتديد قدر معني من  أنوهو :  المقاسمةخراج  −

   .شابه ذلك
قد اخنفضت وخاصة يف  األمهيةهذه  أن إال ،اإلسالميةاملالية للخراج كمورد مايل للدولة  األمهيةولكن مع هذه 

ولوقوع الكثري من  ،هذه الفريضة مبا يسمى بالضريبة الزراعية اإلسالميةبسبب استبدال الدولة  ،الوقت احلاضر
املالية للخراج  األمهيةاثر ذلك كله يف ،عدة دول  إىل اإلسالميةولتجزء الدولة  ،الزراعية حتت امللكية الفردية األراضي

  . اإلسالميةلدرجة انه ال يكاد يذكر يف املوازنات العامة للدولة 
  :  الجزية/ 5. 3.1

والتكاليف يف سبيل توفري احلماية الكرمية لرعاياها من املسلمني وغريهم  األعباءالكثري من  اإلسالميةتتحمل الدولة 
يكلف املسلمون فقط  أنليس من العدل ،و  األخرىمن اخلدمات  واالستقرار وغريهاواحلماية  األمنحيث توفر هلم ،

يكلف غريهم من الكفار يف املسامهة يف هذه التكاليف ،  أندون ، يف املسامهة يف هذه التكاليف عن طريق دفع الزكاة
واليت حيصلون  ،على غري املسلمني دفع اجلزية كمسامهة منهم يف حتمل جزء من هذه التكاليف اإلسالملذا فقد فرض 

،  اإلسالميف دار  واإلقامةمنها عدم التعرض هلم ، اإلسالميةيف مقابلها على كثري من احلقوق واملنافع يف ظل الدولة 
محايتهم وعدم اشراكهم يف القتال مع املسلمني  إىل باإلضافة ،ينتفعون مبا ينتفع به املسلمون من خدمات ومرافق عامة

  . األعداءضد 



قاید مریم: ألستاذةا مالیة البنوك والتأمینات:السنة الثانیة   مقیاس المالیة العامة 

 

يف بالد املسلمني ) أهل الذمة(اجلزية هي قدر من املال يدفعه من هو قادر على القتال من املسيحيني و اليهود ف
وتتشابه  .ويعفى منه الكهول والنساء واالطفال والعجزة واملعاقني والذين يقاتلون يف صفوف املسلمنيمقابل محايتهم 

   :اجلزية مع الزكاة يف
  .بنص شرعي  إقرارهكال منهما ورد   أن  −
  .لبيت مال املسلمني جربا  أدائهاكال منهما فريضة جيب   نأ −
  يشرتط احلول يف كل من اجلزية والزكاة  −

  : أمههاولكن ختتلف اجلزية عن الزكاة من وجوه عدة 
  .الزكاة املسلم وحسب  بأداءاملكلف  أنيف حني  ،اجلزية هو الشخص الذمي بأداءاملكلف  إن −
  . أموالمن  اآلدميعما ميلكه الوجود  أدائهاالزكاة يتم  أنيف حني ، اآلدمياجلزية يتم فرضها على الوجود  −
من الرجال ويعفى منها  إال تؤخذاجلزية ال  أنيف حني  ،من الرجال والنساء على حد سواء أخذهاالزكاة يتم  إن −

  .النساء 
  . أولئكاجلزية يعفى منها  أما ،كان غنيا  إذاالصيب والصغري وغري القادر على العمل  أموالمن  تؤخذالزكاة  إن −
 األموال إنفاقمقيدة يف  إ ايف حني  ،اجلزية املتحصلة عن األموال إنفاقالدولة املسلمة هلا حرية التصرف يف  إن −

يف حني ال يوجد نص قراين  ،وجود نص قراين حيدد مصارف الزكاة إىلالنامجة عن الزكاة والسبب يف ذلك يعود 
  .حيدد مصارف اجلزية 

يف حني ال جيوز خلط حصيلة الزكاة مع حصيلة اجلزية والسبب ،من اجلائز خلط حصيلة اجلزية مع حصيلة اخلراج  −
  . اإلنفاقنفس احلكم يف  يأخذاناجلزية والزكاة ال  أنيف ذلك 

 أنيف حني  ،األممامة من  أية يأأي قانون من القوانني الوضعية  إليهمل يسبق  إسالميالزكاة نظام ضرييب  إن −
وادخل عليه تعديالت عديدة تتفق وروح  اإلسالموجاء ،السابقة  واألمم الطوائفاجلزية نظام كان معروفا لدى 

  . وأهدافهومساحته يف نشر مبادئه  اإلسالم

3.IV.1 .6 /العشور:   

املعدة  أمواهلموهي الفريضة املالية اليت فرضها اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب على التجار املسلمني وغريهم على 
وغريها من اخلدمات  واألمنمن مرافق وخدمات عامة كالطرق واملوانئ واحلماية  للتجارة يف مقابل ما ينتفعون به

  . اإلسالمتنقلهم يف بالد اليت تقدمها الدولة عند  األخرى
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تظهر يف  لذا فهي ال ،التجارية األموالاليت تفرض على  والعشور يف وقتنا احلايل تقابل ما يسمى بالضريبة اجلمركية
   .الضرائب اجلمركية منض وأدخلتاستبدلت  أل ا ةياإلسالماملوازنة العامة احلديثة للدول 

  :اإليرادات الغير دورية /2. 3
  :وهي جممل اإليرادات الغري سنوية وهي تشمل 

  :الفيء/ 1. 2. 3

وما « :، وأرض بين النضري قال تعاىل وهو املال الذي يؤخذ من الكفار عفوا من غري قتال، مثل أرض بين قريضة 
أفاء اهللا على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب ولكن اهللا يسلط رسله على من يشاء واهللا على كل 
شيء قدير، ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل كي ال 

  .»ني األغنياء منكميكون دولة ب
لتوقفه ،ال يتكرر بانتظام سنويا فيها  ألنهاملالية غري الدورية واملؤقتة يف املوازنة العامة  اإليراداتء يعترب من يوالف

 اإلسالميةيف املوازنة العامة احلديثة للدولة  أمهية آية اإليراد، لذلك ال يرى هلذا  اإلسالميةعلى ظروف الفتوحات 
   .كما كان يف السابق  اإلسالميةبسبب توقف الفتوحات ،

  خمس الغنائم / 2.2. 3

   .خذ من مال الكفار قهرا بالقتالأالغنيمة شرعا هو كل ما  أصل 
مؤقتا واستثنائيا ال يتكرر سنويا يف املوازنة العامة بسبب توقفه على  إيرادافانه يعترب  كالفيءومخس الغنائم  

كما    أمهيةحديثا فانه ال يشكل أي  اإلسالميةاملالية بالنسبة للموازنات العامة للدول  أمهيته وأما،  اإلسالميةالفتوحات 
  . اإلسالميةكان سابقا بسبب توقف الفتوحات 

  الهبات والتبرعات والصدقات  /3.2. 3

ولقد حث  العامة،الدول ملساعد ا يف متويل نفقا ا  أواملؤسسات  أو األفراداليت تتلقاها الدولة من  األموالهي 
، وهناك العديد من األمثلة على  يف سبيل اهللا واإلنفاقعلى التربع  واألحاديث اآلياتيف كثري من  اإلسالميالدين 

ا مباهلاملؤمنني  أمتربع السيدة خدجية بنت خويلد يف صدر الدولة اإلسالمية، ك سخاء الصحابة رضوان اهللا عليهم
بن بكر الصديق وعمر  أبولينفقه على مصاحل املسلمني وكذلك تربع الصحايب اجلليل ، للرسول عليه الصالة والسالم 

   .أمجعنياخلطاب وعثمان بن عفان رضي اهللا عنهم 



قاید مریم: ألستاذةا مالیة البنوك والتأمینات:السنة الثانیة   مقیاس المالیة العامة 

 

  : فيما يلي اإليراداملالية هلذا  األمهيةوتربز 
 ،املالية اليت تعتمد عليه الدولة يف متويل بعض نفقا ا العامة كنفقات اجلهاد يف سبيل اهللا اإليراداتيعترب احد   −

املدارس واملستشفيات واملالجئ ودور لسكن  إقامة،الفقراء واحملتاجني وبعض النفقات االجتماعية كسد حاجات 
 كانت ستنفق الدولة عليها لو مل يقم به واليت ،واملرضى واملعوقني وطالب العلم واأليتامكفالة اللقطاء ،املسافرين 

   .األفراد
اليت يكون سدها  أو،العام عن سدها  اإلنفاقسد بعض احلاجات واملصاحل اليت قد يعجز يف  اإليرادهذا  يساهم −

  إداريولعدم حاجتهم جلهاز ،املصاحل  أومن احملتاجني  األفرادلقرب  وأسرعواقل تكلفة  أفضل األفرادمن قبل 
  .احلكومي  التأخريال تصل بسبب  أوكالدولة يف توصيل النفقات ملستحقيها واليت قد تصل يف الوقت املناسب 

اليت ال تنضبط حتت تقدير معني بسبب عدم ثبات نسبته يف  اإليراداتمن  اإليرادولكن مع ذلك فان هذا 
قل يف حالة الرخاء وعدم حاجة الدولة يو ،املال  إىلوحاجة الدولة  األزماتقد يزداد يف فرتات  ألنه ،املوازنة العامة
  . األخرى بإيرادا االستغنائها 

   األموالالتوظيف على  /4. 2. 3
ضرورة تعرض  أويف الظروف الغري عادية لسد مصلحة  إالالتوظيف  إىل اإلسالميالدولة يف االقتصاد  أجلال ت

وسيلة  إىل تلجأ أنماليا يف املستقبل لسدها وال تستطيع  إيراداوال تتوقع  ،بيت املال لسدها أموالللمسلمني ال تكفي 
   .ضرورةال أولتغطية نفقات هذه املصلحة  أخرىعادية 

لواجبها وليس من قبيل استعمال السلطة  أدائهاوقيام الدولة بالتوظيف يف مثل هذه احلالة يعترب من قبيل 
ماال يتم الواجب  أنجبلب املصاحل ودرء املفاسد عنهم والقاعدة الفقهية تنص على  مأمورة أل ا، أفرادهاوالسيادة على 

  به فهو واجب  إال
 »على املوسرين لسد حاجة شرعية بشروط األمرالفريضة املالية اليت يقررها والة  «:بأنهوميكن تعريف التوظيف 

  :ومن شروط التوظيف
يت نصت لرورات اخلمس اوهي املصاحل اليت يقصد منها حفظ الض : الحاجة المعتبرة شرعا أووجود المصلحة  −

   .الدين ، النفس ، العقل ، النسل ، املال: باحملافظة عليها وهي  اإلسالميةالشريعة 
فمن الشروط املعتربة جلواز التوظيف عدم  :  الضرورة أوبيت المال عن تغطية هذه المصلحة  أموالعدم كفاية  −

وال حىت لو رد احلاكم  ،مايل يف املستقبل إيراديتوقع حصوله على  أووال ينتظر  أموالكفاية ما يف بيت املال من 
  بيت املال  إىل فائضة أموالوحاشيته ما عندهم من 
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وهم الذين ميلكون ما يفضل عن حوائجهم  األغنياءعلى  إالال يفرض التوظيف  إذ:  األغنياءتفرض على  أن −
وحدد بعض الفقهاء احلاجة ما تكفيه  ،واألماكن واألزمان األشخاصومن يعولون واليت ختتلف باختالف  األصلية

  .ملدة سنة 
حيث يراعى فيها العدالة اليت تعين حتمل كل مكلف على قدر ماله :  تفرض وتجبى بالعدل والمعروف أن −

 أو أخرىال حتايب طائفة على وكذلك العدالة يف املعاملة حبيث ، األغنياءعلى  إالتفرض  ال لذا ،واحتياجاته
 أوواعتبارات مشروعة وان ال تفرض على الفقراء  ألسبابفيكون  إعفاءوان كان هناك  ،أخرماال على  أوشخصا 

يف اجلباية الن ذلك فيه ظلم  والتعذيبعدم استعمال العنف والعدوان  ا تراعيأ كما   ،احملتاجني لعدم اطاقتهم هلا
يعطيه ملن ال  أنوال  بإسرافينفقه  أنوال  ،دون الناس باألموالاحلاكم  يستأثرال  أنومن العدل واملعروف .

  .مما يستحق  أكثر أويستحق 
 أوبقدر ما يغطي نفقات احلاجة دون زيادة  األموالتكون احلصيلة ا باة من  أن أي:  تفرض بقدر الحاجة أن −

 أموالوالزيادة فيها ظلم وعدوان على  ،على املسلمني أثارها، فالنقص فيه عدم كفاية املصلحة وترتب نقصان
  .الناس بغري حق وكالمها غري جائز ومذموم شرعا 

يف  إالال تصرف  حصيلة التوظيف أنوهذا يعين  :تصرف الحصيلة فيما جمعت له على وجه المشروع  أن −
تبذير وبال  أو إسرافالشرع بال  إحكامعليها على ضوء  اإلنفاقوان يكون ،سد احلاجة اليت فرضت من اجلها 

   .على الوجوه غري املشروعة أنفاق
النفقات الضرورية  أوالتوظيف لتمويل نفقا ا العامة دون حتديد هل هي من املصاحل تفرض الدولة  أنوال ينبغي 

لتقليل  أو األسعارتفرض التوظيف مثال هلدف حتقيق استقرار  أنكما ال ينبغي هلا   ،ال أماليت جيوز التوظيف من اجلها 
الن الدولة تستطيع عن طريق  ،املال كما يف النظم الوضعية ورأسملنع تزايد الثروة  أوالفوارق بني الدخول والثروات 

   .اإلسالميةكانت موافقة للشريعة   إن  األهدافحتقق مثل هذه  أناملشروعة والعادية  األخرىوسائلها 
  القروض /  5. 2. 3

  يرد بدله  أنيعرف القرض على انه متليك الشيء على 
يف العديد من نصوصها على التعاون والرتاحم والتكافل بني املسلمني بشىت صوره  اإلسالميةولقد نصت الشريعة 

يف تفريج كربته وقضاء حاجته  ألخيهمساعدة املسلم  اإلسالميةومن هذه الصور اليت حثت عليها الشريعة  ،املمكنة
يشرتط عليه  أنعن طريق القرض الذي يقدم فيه صاحب املال جزء من ماله ملن حيتاجه لينتفع به ويرده بعد ذلك دون 
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بالتايل فالقروض املشروعة واليت تتفق مع مبادئ الشريعة و .والثواب عنده واألجرابتغاء وجه اهللا  إمنازيادة  أومنفعة 
   :اإلسالمية، ال بد من احتوائها على ضوابط ميكن حصرها يف النقاط التالية 

  .أن تكون قروض حسنة أي دون فوائد ربوية −
  .أن تكون ذات أجل مسمى −
  .أن يكون الغرض من هذه القروض حتقيق مصلحة عامة −

   أخرى إيرادات/ 6. 2. 3

غري  أل ا أو ،لة حصيلتها ونسبتهاآبسبب ض إماالعامة اليت ال تنضبط حتت تقدير معني  اإليراداتوهي جمموعة 
اليت تعتمد عليها الدولة يف متويل نفقا ا العامة كالزكاة  األساسية اإليراداتفهي ال تعترب من  ،ثابتة يف املوازنة العامة

كالضوائع   أصحا االيت تعذر معرفة  أواليت ليس هلا مستحق معني  األمواليف   وتتمثل هذه االيرادات،واخلراج 
  من املسلمني وليس له وارث معني  من مات وأموال ،أصحا ااملضبوطة مع اللصوص ومل يعرف  واألموالواملغصوبات 

   اإلسالميالنفقات العامة في االقتصاد  4/

حاجة عامة  إشباعمن ينوب عنها بصرفه يف  أومبلغ من املال تقوم الدولة  «:بأ اميكن تعريف النقفة العامة 
  . »شرعية

ال تعترب النفقة عامة يف االقتصاد اإلسالمي إال إذا صرفت يف إشباع حاجة عامة يعود نفعها على عامة املسلمني ، ف
عامة إذا صرفت يف إشباع حاجة خاصة لذلك ال يعترب النفقات العامة اليت يقوم  ا الوالة أو من ينوب عنهم نفقات  

  . م
كما ال تعد أيضا من قبيل النفقات العامة كل نفقة ال تتفق مع أحكام الشريعة بل أ ا ال تعترب من احلاجات 

الن أحكام الشريعة اإلسالمية مقصود منها حتقيق مصاحل العباد،  ،اليت تستحق اإلشباع حىت ولو على املستوى الفردي
  .ق معها فال مصلحة فيه فكل ماال يتف

تكون على  أنتكون النفقة العامة على صورة مبلغ من النقود بل ميكن  أنال يشرتط  اإلسالمياالقتصاد  ويف
 إىل باإلضافةعروض جتارية  أوماشية  أوالعامة حتصل على هيئة حماصيل زراعية  اإليرادات، الن كثري من صورة عينية

واملالئمة يف التحصيل ويتيح  واملساواةوالنفقات العامة حيقق قواعد العدالة  اإليراداتهذا التنوع يف  أنالنقود ، كما 
  .إنفاقهاللدولة التنوع يف 
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  :ما يلي وأولويا االنفقات العامة  أوجهالقواعد والضوابط اليت يتسم  ا حتديد  أهمومن 
ضرورة االلتزام بالنفقات العامة املنصوص عليها بنصوص القران الكرمي والسنة النبوية املشرفة واليت ال جيوز جتاوزها  -

الزكاة قد خصص هلا  أنلذلك جند  ،األخرى أمواهلاالزكاة مع  أموالختلط بني  أنفال جيوز للدولة ، إلغائها أو
على مستوى أو  ،اإلسالميةبيت خاص يعىن بشؤو ا سواء كان على مستوى بيت مال مركزي يف حاضرة الدولة 

   .اإلسالميةالدولة  أقاليم أوفروع له يف خمتلف الواليات 
عليها من  نفاقاإلاحلاجات واملصاحل العامة اليت يتم  إشباععلى  اإلنفاقضرورة االلتزام بالرتتيب الشرعي يف  -

املصاحل أو ومخس الغنيمة احملددة املصارف ، والذي يتم فيه ترتيب احلاجات  ،غري الزكاة األخرىالعامة  اإليرادات
  :منها مث املهم وفق الرتتيب التايل  باألهمث يتم البدء حبي ،لإلنسانوضرور ا  أمهيتهاالعامة ترتيبا تنازليا حسب 

 ا يف مصاحلهم الدينية  إالوهي املصاحل اليت ال تستقيم حياة الناس : المصالح الضرورية §
  .فقدت اختل نظام حيا م  إذاوالدنيوية حبيث 

الناس لرفع احلرج واملشقة من حيا م ولكن  إليهاوهي املصاحل اليت حيتاج :  المصالح الحاجية §
  .احلياة ومشقتها ضيق  إىليؤدي  وإمناخلل يف حياة الناس  أيال يرتتب على فقدا ا 

 ،كل حسن يف حياة الناس  إدخالوهي املصاحل اليت يتم من خالهلا :  المصالح التحسينية §
ولكن ال يرتتب على فقدا ا  ،حبيث حتسن من حيا م وتسهلها عليهم وتشعرهم بطيب العيش

  .مشقة  أوحرج  أوخلل يف حيا م  أي
 اإلنفاقوان يكون  ،الضارة أوعلى احلاجات احملرمة  اإلنفاقالعام مع حترمي  إنفاقضرورة االعتدال والقوامة يف  -

  .اقل من احلاجة  أومن احلاجة  أكثر باإلنفاق إسرافعلى املصاحل املباحة والطيبة على قدر احلاجة دون 
عاصمة الدولة  إىلث ال ينقل حبي ،ة اإلسالمية من إيراداته أواليف الدول إقليم أويتم سداد حاجات كل مدينة  أن -

حصيلتها يف البلد  بإنفاقحملية الزكاة بشروط ذكرها الفقهاء يف كتبهم عند الكالم عن  إال ألي إقليم أخر أو
   .الذي جتىب منه

من عمل يف خدمة املسلمني   أجرةشرعية كدفع  ألسباب إال األفراداملال العام على  وإنفاقال يتم توزيع  أن -
 ألداءلدفع مثن مشرتيات الدولة من السلع ومستلزمات  أو ،وغريهم واألئمةلقضاة كموظفي الدولة وعماهلا وا

 .أهلهومن يعول من  األساسيةلسد حاجة من عجز عن توفري حاجاته  أووضيفتها 
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   اإلسالمية العامة في االقتصاد يناز المي/  5

 أسسكما حددت ،وحلقوق وواجبات الرعية  األمرمنظمة ومبينة لسلطة ويل  اإلسالميةلقد جاءت الشريعة     
   .والقواعد املنظمة هلا ،إنفاقها وأوجه ،توزيع املوارد وأساليب ،ومواعيد حتصيلها ،الفرائض

هي عليه يف العصر  ما إىلبعدة مراحل وتطورات حىت وصلت  اإلسالميالعامة يف االقتصاد  وقد مرت امليزانية     
   ،احلاضر
ظهرت بعض مالمح املوازنة العامة يف عهد اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ، وبشكل خاص حيث 

عرف الذمة لي أهل إعدادوكذلك تقدير ،اخلراج فيها  أراضيالدولة ليقدروا مساحة  أقاليمعندما كان يبعث عماله يف 
اليت  األموالالعشور منها جبانب  واالتجارية ويأخذ والاألمبعث العشار ليعشروا  وأيضامقدار اجلزية اليت جتب عليهم ، 

الناس  أمساءالكتاب ليكتبوا  بأمرعامة قام يف مقابلها  إيراداتالغنائم ، ومن الفيء ، وهذه كلها  أمخاسمن  إليهترد 
مثل ديوان اجلند الذي يقدر فيه  اإلسالميةالدواوين لتنظيم مالية الدولة ولتقدير نفقات الدولة  اختذومنازهلم ، وكذلك 
  .عطاء الناس واجلند

وظهر ما يعرف يف ، اإلسالميةالعامة على مر العصور تطورت تبعا هلا امليزانية  اإلسالميةومع تطور مالية الدولة 
 اإليراداتوالذي ميثل املوازنة العامة حديثا حيث يتم فيه املقابلة بني »تقدير االرتفاع«ب  اإلسالمياالقتصاد 

   .والنفقات العامة
 أو إليهاتتسع لتقبل الوسائل والتطبيقات اليت يتوصل املسلمون  اإلسالميةذلك فان قواعد الشريعة  إىل وباإلضافة

ال  أنبشرط  ،السابقة اإلسالميةكون يف صاحلهم وخريهم ومل تكن موجودة يف العصور وت يستمدو ا من غريهم
   .امليزانية العامة وأسسيلغيه الفكر املايل احلديث من قواعد  أويضيفه  أنل ما ميكن مث أصوهلامن  أصلتتعارض مع 

والنفقات العامة املقدرة للفرتة الزمنية  اإليراداتجمموع «:  بأ ا اإلسالميوميكن تعريف املوازنة العامة يف االقتصاد  
   .»اإلسالميةالشريعة  أحكامالعامة املتفقة مع  األهدافالقادمة واليت غالبا ما تكون سنة يف سبيل حتقيق 

  :من خالل هذا التعريف ميكن استخالص عناصر املوازنة العامة
تقدير العطايا  حيث يتماحلاكم  أوواجبات الوايل  إحدىوالنفقات العامة  اإليراداتعملية تقدير  تعد:التقدير  -

  .تأخرييف وقت ال تقدمي فيه وال  يدفعوما يستحق يف بيت املال من غري سرف وال تقصري و 
،  اإلسالميةاليت متر  ا الدولة  واألحداثيراعى فيها الظروف  اإلسالميالعامة يف االقتصاد  اإليراداتتقدير إن 
 إىلاليت دعت اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب  األسبابفلقد كانت من بالنسبة لعملية تقدير النفقات العامة  أما
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لفرض  أعدادهم ملعرفةالناس واجلند  أمساءكتابة   وأراد ،العامة يف عهده اإليراداتالدواوين عندما زادت  اختاذ 
من ما كان يقوم به من جتارب عملية لتقدير النفقات العامة واليت تعترب  إىل باإلضافة، وألسرهمالعطاء هلم 

   .العامةامليزانية   إلعدادالفكر املايل احلديث يف عملية تقدير النفقات العامة  إليهااحدث الطرق اليت توصل 
العامة يف الدولة  اإليراداتدورة  أن إىلامليزانية العامة  إعدادكفرتة زمنية يف اختيار السنة  يرجع  :السنوية  -

جتىب بعد  ،والعشور ،واجلزية ،واخلراج ،الثمرات فالزكاة واخذمدة الغالت  أل ا ،غالبا ما تكون سنة اإلسالمية
 .مضي احلول وهو سنة قمرية واحدة 

 صلى اهللا عليه وسلم الذي كان يدخر فقات العامة فهو اقتداء برسول اهللاختيار السنة يف تقدير النسبب  أما
 ذلك الن ،احلاجة للفقراء واملساكني هي ما يتم كفايتهم ملدة سنةوالن تقدير  ،من القوت ملدة سنة ألهله

 أن األفضلمن  أنكما .مع تكرر السنة  الدخل تتكرر أسباب أنكما ،تتغري وتتبدل مع انقضاء السنة  األحوال
بعد جباية  إالوالن النفقات ال تتم عادة  ،العامة لتسهيل عملية التقدير اإليراداتتوافق دورة النفقات العامة دورة 

   .اإليرادات
بعض  أواملوازنة العامة  إعداداخلروج عن سنوية  اإلسالميةومع ذلك فقد تدعو الظروف اليت متر  ا الدولة 

  .تزيد عن السنة مبا يتناسب مع املصلحة العامة  أوعناصرها ملدة تقل 
 ،اإلنسانيةيف كافة نواحي احلياة  أحكامهشرع اهللا وتطبيق  إقامة إىل أساسا اإلسالمية دف الدولة : األهداف -

عدة  األساسيمن هذا اهلدف ويتفرع ، واآلخرةيف احلياة الدنيا  اإلنسانشرع اهللا حتقيق سعادة  إقامةالن يف 
   .وسائل التنمية والعمران يف ا تمع وإقامةكتحقيق التكامل االجتماعي بني املسلمني والتوازن االقتصادي   أهداف
يف  اإلسالميةوفق الرتتيب الذي حددته الشريعة  اإلسالمييف االقتصاد  األهدافحتقيق هذه  وأولوية أمهيةوتتدرج 
وحتقيق  إشباعاليت يتحقق منها  األهداففاملهم من  باألهم يبدأاحلاجات واملصارف العامة ، حيث  إشباع

  .، مث اليت يتحقق منها املصاحل احلاجية ، مث التحسينية  أوالاملصاحل الضرورية 
 إيراداتللمجتمع مبا لديها من  األساسيةبكفاية املصاحل واحلاجات  اإلسالمية تم الدولة :العامةتوازن الميزانية  -

فهو ،مرغوبا فيه  أمرايعترب  ألنه ،أفضليف ظل التوازن احلسايب للميزانية العامة كان ذلك  األمرمت هذا  فإذاعامة ، 
الوسائل الغري عادية للتمويل  إىلالدولة ث لن تلجا حيوسالمة يف البنيان االقتصادي ، لألوضاععن استقرار  دليل

جتد لزاما  فإ ا ،احلاجات اليت تتطلب منها التدخل أوعرضت هلا بعض الضرورات  إذايف حالة العجز ،ولكن 
طاملا كان ذلك يف ،التوازن احلسايب للميزانية  مبدأالتخلي عن  أوعليها التدخل لسدها حىت ولو نتج عنه اخلروج 

  .تبذير أو إسرافحدود املصلحة ودون 
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 أنالعامة هي احلالة املثلى اليت ينبغي الفائض يف امليزانية  وهناك من االقتصاديني املسلمني من يعترب ان حتقق
واستقرار مركزها ،للخدمات العامة  وأدائهامن التوسع يف مشاريعها  هاالن ذلك سيمكن،الدولة عليها حترص 

    .ايل والسياسيامل
العديد من الوسائل الكفيلة حبماية املال  اإلسالميحيوي الفكر االقتصادي  :العام اإلنفاقنظام الرقابة على  -

حيث يتميز نظام الرقابة يف الفكر االقتصادي  ،بإسراف وإنفاقهتبذيره  إىلمن كل احنراف قد يؤدي  وحفظهالعام 
والقيم العقائدية اليت متثل لب القواعد والضوابط اليت جاءت  ا  باألخالقبارتباطه ارتباطا وثيقا  اإلسالمي
  :وهناك نوعان للرقابة  .اإلسالميةالشريعة 
حبيث يكون املسلم فيها رقيبا  ،ويقصد  ا الرقابة النابعة من نفس اإلنسان وضمريه : رقابة داخلية §

 .والزلل خوفا من اهللا وخشية من عقابه وعذابهمما حيفظها عن اخلطأ ، ومراقبا على نفسه يف آن واحد 
النفس قد تضعف أمام   أن إال،فاعلية  وأكثرها األنواع أهموبالرغم من كون هذا النوع من الرقابة من 

املال العام ، لذا فإن  إنفاقوقد يغفل أو خيطئ أو ينخدع القائم على  ،اإلغراءات اليت يتعرض أمامها
  .الفكر املايل اإلسالمي قرر نوعا آخر للمراقبة يتمثل يف الرقابة اخلارجية

السلطة  أعضاءويقوم  ا  اإلنسان، وضمرييقصد  ا الرقابة اليت تتم من خارج نفس : الرقابة الخارجية §
  : إىلعنهم وينقسم هذا النوع من الرقابة  من ينوب أو األمة وأفرادالعامة والقضاة 

السلطة العامة  وأعضاء واملسئولوناليت يقوم  ا الوالة  اإلداريةالرقابة  ∗
  .وأجهز ا

واليت يقوم  ،السلطة العامة أعضاء أعمالالسلطة القضائية على  أعضاءالرقابة اليت يقوم  ا  ∗
مثل ما يقع من مظامل  ألصحا ااخلاصة  أو ا ديوان املظامل الذي يقوم برد املظامل العامة 

   .السلطة العامة أعضاء أومن الوالة  وأمواهلم األفرادعلى حقوق 
  .واهليات الشعبية  األمة أفرادالرقابة اليت يقوم  ا  ∗

  




