
 ضوابط اإلنفاق العام يف االقتصاد اإلسالمي
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 أ. مرمي شطييب حممود  
 

نقدي، هلذا فإن نوع وحجم اإلنفاق العام يرتبط بتطور الدولة واألساس الفكري ألنه يعرب عن واجباهتا و أولوياهتا وأهدافها يف شكل  ؛يعترب اإلنفاق العام انعكاسا لدور الدولة يف اجملتمع
 يعد اإلنفاق العام أداة من أدوات السياسة املالية اليت تستخدمها الدولة واهليئات املتفرعة عنها لبلوغ أهدافها، والوسيلة اليت تتيحكما الذي يقوم عليه نظامها االقتصادي واالجتماعي والسياسي،  

 لحكومة تنفيذ براجمها االقتصادية واالجتماعية.ل

انعكاساهتا على األسعار، اإلنتاج، االستهالك، التشغيل، ولقد ازدادت أمهية النفقة العامة بازدياد احلاجات العامة اليت تلبيها، حبيث أصبحت هلا آثار واضحة على جمريات احلياة داخل الدولة و 
"، فإن تعدد وظائف الدولة وتزايد حجم أولوية النفقات على اإليراداتانت الدولة تقوم بتحصيل ما يلزم من اإليرادات العامة لتغطية نفقاهتا بناء على قاعدة "وإعادة توزيع الدخل القومي، وإذا ك

" مطلبا أساسيا سواء يف ترشيد اإلنفاق العامما، األمر الذي أضحى معه "اإلنفاق العام وحمدودية املوارد، جعل من الضروري احلفاظ على املوارد العامة من التبذير واإلسراف، وسوء التدبري عمو 
 أو الدول النامية اليت هي أحوج ما تكون إليه لتحقيق التنمية الشاملة. الدول املتقدمة

وارد املالية الالزمة لذلك واحملافظة على هذه املوارد من كل أشكال سوء والدولة يف نظر اإلسالم ملزمة بتحقيق املصلحة العامة و إقامة العدل بني الناس، مما يتوجب عليها أن حتصل على امل
 اإلسالمية. خيضع لضوابط عامة حددهتا الشريعةكما يراد إشباعها،   يتحدد وفق احلاجة اليت ياإلسالم االقتصاد اإلنفاق العام يفاالستعمال، و 

 مما تقدم ميكن طرح اإلشكالية التالية:

 لعام يف االقتصاد اإلسالمي؟ما هي ضوابط اإلنفاق ا

 سيتم معاجلة هذه اإلشكالية من خالل احملورين التاليني: 

 ـاحملور األول: املوارد املالية للدولة يف االقتصاد اإلسالمي
 ـ احملور الثاين: النفقة العامة وضوابطها يف االقتصاد اإلسالمي



 اإلسالمياحملور األول: املوارد املالية للدولة يف االقتصاد 

الفيء، وذلك الرتباطها بالفتوحات اإلسالمية، واليت مل من دراسة إيرادات الدول اإلسالمية يف القدمي جند أن هناك بعض املوارد املالية مل تعد موجودة اآلن ومنها اجلزية واخلراج والغنائم و 
د عليها الدولة املعاصرة يف كما أن بعض املوارد استحدثها اإلنسان ومل تكن موجودة يف القدمي، سنحاول يف هذه اجلزئية حصر أهم املوارد املالية اليت ميكن أن تعتم  تعد تقع يف الوقت املعاصر،

 مة، وإيرادات أخرى.االقتصاد اإلسالمي، وأمهها: الزكاة، الوقف، إيرادات أمالك الدولة، التوظيف على أموال األغنياء، القروض العا

  الزكاة: (1

ُرُهْم َوتـُزَكِّيِهم ِِبَا وقرينة الصالة يف آيات القرآن الكرمي، وتعين يف اللغة : الطهارة والنماء والربكة ، لقوله عز وجل، " وهي ثالث ركن من أركان اإلسالم اخلمس،  ُخْذ ِمْن أَْمَواهلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
َا  يضا يف قوله عز وجلالشرع فهي احلصة املقدرة من املال اليت فرضها اهلل للمستحقني، ويطلق على الزكاة أيضا يف الكتاب والسنة "الصدقة" كاآلية السابقة وأ(، أما يف 103" ) التوبة .... ِإَّنم

َها َواْلُمَؤلمَفِة قـُُلوبـُُهْم َويف  (، ويف السنة املطهرة 60)التوبة  ( 60َواللمُه َعِليٌم َحِكيٌم ) ۖ  َفرِيَضًة مَِّن اللمِه  ۖ  الرَِّقاِب َواْلَغارِِمنَي َويف َسِبيِل اللمِه َواْبِن السمِبيِل  الصمَدقَاُت لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَليـْ
 قد افضرض عليهم يف أمواهلم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فضرد على فقرائهم" )رواه البخاري قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم ملعاذ بن اجلبل رضي اهلل عنه عندما أرسله إىل اليمن: " أعلمهم أن اهلل

 i.ومسلم(

 أركان اإلسالم اخلمس. دعامة من دعائم اإلسالم املالية واالقتصادية، ومورد ال ينضب من موارد الدولة اإلسالمية، وتعد عبادة مالية يكفر جاحدها، فهي ركن منوتعد الزكاة 

ال يف عهد الرسول ـ عليه الصالة والسالم ـ انت إقامة أركان الدين من وظائف الدولة يف اإلسالم، كان على ويل األمر يف الدول اإلسالمية إقامة ركن الزكاة، وهذا ما كان عليه احلوملا ك
أن يتهربوا من دفع الزكاة بعد وفاة الرسول، حيث قال قولته املشهورة " ...إن الزكاة حق والصحابة من بعده، ومعروفة هي حروب الردة اليت قام ِبا أبو بكر الصديق ضد أولئك الذين أرادوا 

،  وقد استمر احلكام يف الدول اإلسالمية على مهمة مجع الزكاة والوقوف على إنفاقها حىت زحفت جيوش االستعمار عليها، وتوقفت مسؤولية iiاملال، واهلل ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة"
اهلل علينا باالستقالل جيذر بالدول اإلسالمية العودة  احلاكم يف إقامة هذا الركن، لكن استمر املكلفون يف تأديته بتقدير قيمة الزكاة املستحقة وتوزيعها على مستحقيها. واآلن وبعد أن أنعم

 جه احملددة هلا شرعا.العتبار الزكاة مورد من موارد الدولة وإرغام املكلفني بأدائها على أن تنفق يف األو 

 وللزكاة أمهية مالية واقتصادية كبرية يف االقتصاد املعاصر: 

 :iiiميكن أن تتلخص يف ثالثة عناصر أساسية هي فأمهيتها املالية

لنامية، وكذلك على مجيع أرباب األموال من ألهنا عبادة مالية وركن من أركان اإلسالم الذي يكفر منكرها، ويقاتل مانعها، كما أهنا تفرض على مجيع األموال ا وفرة حصيلتها: ( أ
 صغريهم إىل كبريهم وذكورهم وإناثهم وفقا لشروط ونسب معينة، وهذا ما يزيد من فعاليتها وغزارهتا.

تعجيزية، وغري جمحفة مما جيعل فئة عريضة % يف بعضها( ومرور احلول وبلوغ النصاب، غري 10% و5% يف غالب األموال و 2.5كذلك ألن شروط دفعها واملتمثلة يف السعر القليل )
% من أرباح املؤسسات وهي معدالت مرهقة تؤدي باألغلبية إىل 40% أو 30من الشعب تشارك يف دفعها عكس الضرائب يف النظام الوضعي واليت تبلغ يف بعض البلدان معدل 

 التهرب من دفعها بطرق ملتوية.

عروض لدورية اليت تتكرر سنويا يف املوازنة العامة للدولة ألهنا إيراد جيىب سنويا بعد مرور احلول على ملك النصاب وخاصة يف بعض األموال كالزكاة تعترب من اإليرادات ا ب( دوريتها:
 التجارة واألنعام والنقود.

ني منه، ألهنا فرضت من قبل اهلل سبحانه وتعاىل وأمر بإخراجها وصرفها وهي إيراد دائم ومستمر الوجود ال جيوز ألي حاكم أو مسؤول أن يلغيه، أو يعفى بعض املكلف جـ( استمراريتها:
 يف املصارف اليت حددها، إىل أن يرث اهلل األرض وما عليها.

 فتتمثل يف:  أمهيتها االقتصاديةأما 

 : من خالل ما يلي: معاجلة مشكلة الفقر والبطالة* 

 مجع و توزيع حصيلة الزكاة على مستحقيها وهي الفئة املذكورة يف آيات الزكاة " العاملني عليها" ـ زيادة فرص العمل من خالل تشغيل عدد من األفراد على 

معينة ـ مما يعطيهم الفرصة على ـ ضمان استمرار اليد العاملة يف املؤسسات الصغرية خاصة من خالل مصرف الغارمني والذي يساعد هذه املؤسسات على حتمل خسائرهم ـ بشروط 
 يف النشاط اإلنتاجي وعدم تسريح العمال.االستمرار 
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تثمار الكلي وبالتايل فتح مناصب عمل ـ من جهة أخرى إن انتقال األموال من األغنياء إىل الفقراء يزيد يف مستوى االستهالك الكلي والذي يلعب دورا كبريا يف رفع مستوى االس
 جديدة.

 الزكاة وهو األمر الذي استحدثته مؤسسات وصناديق الزكاة يف بعض الدول. ـ مساعدة الفقراء على فتح وإنشاء مشاريع مصغرة بأموال

والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل اهلل فبشرهم حيرم الدين اإلسالمي االكتناز ويشجع على اإلنفاق، فقد جاء يف حمكم تنزيله:" *احلث على اإلنفاق وحماربة االكتناز: 
جهة أخرى فإن اكتناز  (، وتسهم الزكاة يف حماربة االكتناز والتشجيع على اإلنفاق من خالل معاجلة نفس املسلم من الشح والبخل وتعويده على إخراج املال، ومن34 )التوبةبعذاب أليم" 

 املال وعدم استثماره يؤدي إىل نقصانه تدرجييا بقيمة الزكاة املدفوعة سنويا، وهذا دافع قوي لتجنب اكتناز املال.

 نفاق الكلي للبلد.مث إن الزكاة إذا دفعت إىل مصارفها الشرعية فهي حتسن من القدرة الشرائية لفئة عريضة من اجملتمع وهذا من شأنه أن يرفع من معدالت اإل

 ويتضح ذلك فيما يلي: تعترب الزكاة يف حد ذاهتا دافعا لالستثمار واإلنتاج وإن كانت أيضا سببا مؤديا هلما، *احلث على اإلنتاج واالستثمار : 

نه سنويا حىت يصري أقل من النصاب، وهلذا من إن الزكاة فريضة يدفعها الفرد املسلم سنويا من ماله إذا بلغ النصاب وحال عليه احلول، وإن مل يستثمر املسلم ماله فإن الزكاة تنقص م ـ
 األوىل على صاحب املال استثماره وإَّنائه حىت ال تأكله الزكاة.

% ، فإن كان معدل ربح املشروع أقل منه أو يساويه فإن املستثمر 2.5 الزكاة حمفزا قويا على االستثمار وحتقيق معدالت ربح عالية أو على األقل معدل أكرب من معدل الزكاة أي تعتربـ 
 لن يكون قد حقق إضافة على رأس ماله.

أوضاع الطبقة الفقرية واملعوزة، ومعلوم اقتصاديا أن هذا يساعد على رفع معدالت االستهالك الوطين أي الطلب الكلي،  تعمل الزكاة على رفع القدرة الشرائية للمجتمع عن طريق حتسنيـ 
تجاته وبالتايل يزداد دخله ، ه بأن خيلق طلبا على منوزيادة الطلب يؤدي تلقائيا إىل زيادة اإلنتاج واالستثمار.وِبذا فإن التاجر أو املستثمر الذي يدفع الزكاة هو يف نفس الوقت خيدم نفس

ُر الرمازِِقنَي ) ۖ  َوَما أَنَفْقُتم مِّن َشْيٍء فـَُهَو خُيِْلُفُه  ۖ  ُقْل ِإنم َرِّبِّ يـَْبُسُط الرِّْزَق ِلَمن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َويـَْقِدُر َلُه وسبحان من قال:"  مَيَْحُق اللمُه الرِّبَا َويـُْرِّب ( وقوله أيضا: 39سبأ ) (39َوُهَو َخيـْ
 (276)البقرة  (276َواللمُه اَل حيُِبُّ ُكلم َكفماٍر أَثِيٍم ) ۖ  الصمَدقَاِت 

يرفع من مستوى الرفاهية  طين وحتقيق دخلكما أن إنفاق أموال الزكاة للقراء واملساكني يستخدم كأداة ملساعدهتم يف القيام باستثمارات صغرية وهذا يساعد على زيادة اإلنتاج الو ـ  
 للبلد. االقتصادية

 .من جهة أخرى فإن اإلنفاق على مصرف الغارمني من شأنه مساعدة املستثمرين املدينني على النهوض من جديد واالستمرار يف نشاطهم اإلنتاجيـ 

 *إعادة توزيع الدخل الوطين والتقليل من التفاوت الطبقي يف اجملتمع:

نَـُهم  ۖ  أَُهْم يـَْقِسُموَن َرْْحََت رَبَِّك لتفاوت يف الثروة والدخول بني األفراد يف اجملتمع الواحد، بل يقر بأن هذا من سنن اهلل يف خلقه، لقوله تعاىل : " يسمح اإلسالم بوجود ا ََنُْن َقَسْمَنا بـَيـْ
نـَْيا  ٌر ممِّما جَيَْمُعوَن ) ۖ  َجاٍت لَِّيتمِخَذ بـَْعُضُهم بـَْعًضا ُسْخرِيًّا َوَرفـَْعَنا بـَْعَضُهْم فـَْوَق بـَْعٍض َدرَ  ۖ  ممِعيَشتَـُهْم يف احْلََياِة الدُّ ، لكن هذا التفاوت جيب أن يصحبه (32)الزخرف  " (32َوَرْْحَُت رَبَِّك َخيـْ

ويف ذلك أجر وثواب ورْحة من اهلل عز وجل، ويتسخر الغين إلعانة إعانة البعض اآلخر،  العدل والتكافل االجتماعي والتعاون والضراحم وهذا ما دلت عليه اآلية بأن يتسخر البعض خلدمة أو
 ياء على الفقراء كما هو احلال يف اجملتمعات األخرى،الفقري بأن يؤدي حق اهلل تعاىل يف ماله واملتمثل يف الزكاة والصدقات وهذا بشكل إلزامي وليس جمرد مساعدات اختيارية يتطوع ِبا األغن

ى قيد احلياة، بل يوفر احلياة يوفر للفقري احلد األدىن للمعيشة فقط كما هو احلال يف اجملتمعات الرأمسالية واملعروف حبد الكفاف أي احلد الذي يسمح ببقاء الفرد عل والعطاء يف اإلسالم ال
ر بن اخلطاب أنه قال: " إذا أعطيتم فأغنوا"، كل هذا من شأنه أن يقلل من الالئقة الكرمية للفرد ومن يعول وذلك ما يعرب عنه الفقه اإلسالمي حبد الكفاية أو حد الغىن، كما ورد عن عم

 فوس من حقد أو حسد بني طبقاته.التفاوت بني طبقات اجملتمع ويقارب بني دخول األفراد وهذا خيلق جوا من األمن والطمأنينة يسود اجملتمع ويزيل ما يكون قد ترسب يف الن

 ( إيرادات أمالك الدولة: 2

 امللكية يف اإلسالم كوظيفة اجتماعية ميكن تقسيمها إىل ثالثة أشكال هي: ملكية مجاعية وملكية خاصة وملكية الدولة.

جلميع اخللق حق اشضراك الناس مجيعا يف املصادر اهلامة للثروة واملنابع األساسية اليت تقوم عليها ضروريات احلياة، فال خيتص ِبا واحد دون سواه، بل  ، فتعين: "امللكية اجلماعية أو العامة
واختّص هذه األشياء ألهنا  اء والكأل والنار" )رواه أْحد وأبو داود(، ، ويف هذا يقول الرسول عليه الصالة والسالم: " املسلمون شركاء يف ثالث: يف املiاالنتفاع ِبا بأي وجه من وجوه االنتفاع" 

 .كانت ضرورية للحياة االجتماعية يف تلك البيئة العربية، والضروريات يف حياة اجلماعة ختتلف من بيئة ألخرى ومن عصر آلخر

ابتة ووسائل اإلنتاج للنفع اخلاص، واليت ال تقع ضمن امللكية العامة املشضركة للمسلمني أو ملكية من نقود وعروض جتارة وأصول ثوهي ملكية الفرد أو املؤسسات امللكية اخلاصة: وأما 
 الدولة.

                                                            
i  ،217، ص 1988( سعيد أبو الفتوح حممد بسيوين، احلرية االقتصادية يف اإلسالم وأثرها يف التنمية، دار الوفاء 



ه. فتضم مجيع ما يشتمل عليه سطح األرض وباطنها من أشياء ال تشملها امللكيات األخرى وكل مال استحقه املسلمون ومل يتعني مالكعن ملكية الدولة أو ملكية بيت املال: وأما 
 . iوالبعض يعد ملكية الدولة من امللكيات العامة ألن مجيع ما متلكه الدولة يعود نفعه على اجملتمع ويوجه يف الصاحل العام

ع صناعية وجتارية وزراعية متعامل ناشط اقتصاديا مثلها مثل القطاع اخلاص، قد متتلك مشاري أهناالدولة يف االقتصاد احلديث، هي دولة متدخلة يف النشاط االقتصادي، وهذا يعين و 
 ...إىل جانب خرياهتا الباطنية، تذر عليها دخال قد يكون دوريا وغزيرا، تعتمد عليه الدولة يف متويل نفقاهتا العامة.

اخلام السطحية والباطنية وغريها، إىل جانب إيراد املشاريع املتمثل يف أمالكها العقارية واملواد  بالدومنيوإيرادات أمالك الدولة اليت نعنيها هنا هي ما يعرف يف املالية العامة املعاصرة 
 التجارية والصناعية واالقتصادية بصفة عامة واليت حُتصل سنويا من أرباح وإجيار ومبيعات.

 ( الوقف: 3

 .iiما بقي رأس ماهلافهو صدقة جارية  حبس املال عن االستهالك، لالنتفاع املتكرر به يف وجه من وجوه الرب"،"ميكن تعريف الوقف بأنه 

ات اجلهات والفئات املتعددة املستفيدة، وعرف أيضا بأنه: " حتويل جزء من الدخول والثروات اخلاصة إىل موارد تكافلية دائمة ختصص منافعها من سلع وخدمات وعوائد لتلبية احتياج
 iiiخلريي الذي يعد أساس االقتصاد االجتماعي يف االقتصاد اإلسالمي"مما يساهم يف زيادة القدرات اإلنتاجية الالزمة لتكوين وَّنو القطاع التكافلي ا

التخفيف من العجز يف املوازنة العامة والتقليل من املديونية   ويسهم الوقف يف التخفيف من األعباء االجتماعية للدولة عن طريق متويل جزء من النفقات العامة املوقوفة هلا، وبالتايل
 ة.الداخلية واخلارجية للدول

وتوفري األبنية التجارية كما له دور يف تنمية  فالوقف يشارك يف إجياد التمويل الالزم لبعض املشكالت االجتماعية واالقتصادية كاملرض والفقر واجلهل ويسهم أيضا يف حل قضايا اإلسكان

 . يضا يف تنمية رأس املال البشري عن طريق متويل بناء املدارس واجلامعات ومراكز البحثالزراعة من خالل املشروعات الزراعية وتأجري قطع األراضي ِبدف االستفادة منها، ويساهم أ

على جهة من اجلهات، فإن هذا يكون  كما يعمل الوقف على إعادة توزيع الدخل بني الطبقات مما يؤدي إىل عدم حبسها بأيدي حمدودة؛ فعندما يوصي الواقف بتوزيع غلة ما ووقفها
الفقراء عن طريق الوقف، يساهم يف دة توزيع املال على اجلهات املذكورة واليت مل يكن هلا نصيب مستحق فيه لوال وصية الوقف. كذلك انتقال جزء من املال من األغنياء إىل مبثابة عملية إعا

الفقرية مما يؤدي إىل زيادة الطلب الكلي الفعال، وهذا له دور كبري يف النمو  التقليل من التفاوت بني طبقات اجملتمع، من جهة أخرى حيسن من الوضع االجتماعي والقدرات الشرائية للطبقات
 واالنتعاش االقتصادي للبلد.

نني للحفاظ أمواله وصيانة أصوله، وسن القواومن أجل االنتفاع من الوقف وموارده املالية، ينبغي على الدولة االهتمام به والتشجيع له، عن طريق إقامة هيئات ومؤسسات خاصة بإدارة 
 عليه والتحفيز له.

 وهو ما يصطلح عليه يف االقتصاد املعاصر بالضرائب ( التوظيف على أموال األغنياء:4

ض ضرائب أخرى غري بني الفقهاء على جواز فر  أباح اإلسالم لويل األمر اختاذ ما يراه كفيال بتحقيق التوازن االقتصادي بني طبقات اجملتمع وأفراده إذا اختل هذا التوازن، وال خالف
 إىل ذلك. ضريبة الزكاة عند احلاجة الضرورية إىل املال، ما دامت املصلحة العامة تتطلب ذلك، وما دام احلاكم قائم بالعدل، إىل أن ختتفي احلاجة

 وهنا يُتحمل الضرر اخلاص يف سبيل دفع الضرر العام. والضرائب تعترب أداة متويلية مهمة يف ظروف وأوضاع اقتصادية معنية مثل هذا الزمن املليء باملشاكل االقتصادية.

 ضوابط التوظيف على األموال: 

  iv ليس لويل األمر احلرية املطلقة يف فرض ضرائب على املسلمني بل هناك شروط جيب توافرها حىت يكون فرضه للضرائب عمال مشروعا وهي :

   :وتقرير تلك احلاجة يرجع إىل اخلرباء املاليني واالقتصاديني من ذوي االلتزام الديين.وجود حاجة عامة حقيقية مهما كانت طبيعتها عسكرية أو اجتماعية 

  :حكم اهلل تعاىل يف جباية الفرائض اليت شرعها ومضمون هذا الشرط أن تقوم الدولة أوال بتنفيذ أن تعجز سائر الفرائض املالية األخرى عن متويل اإلنفاق على تلك احلاجات
 اإلسالم كالزكاة واخلراج واجلزية...، ال أن تعطل تلك الفرائض مث تأخذ احلكومة يف إقامة الضرائب

                                                            
i  أنظر : 2001، حزيران،  58)ص(، جملة النبأ ، العدد ( حممد آدم، االقتصاد اإلسالمي يف حكومة الرسول ,www.annabaa.org 
ii  :منذر قحف، الوقف يف اجملتمع اإلسالمي املعاصر، من املوقع )http://www.kantakji.com/media/5135/w-1.htm 
iii  مصر، 1واألولويات وحتليل لألركان والسياسات واملؤسسات، دار الفجر للنشر والتوزيع، ط( صاحل صاحلي، املنهج التنموي البديل يف االقتصاد اإلسالمي، دراسة للمفاهيم واألهداف ،

 638، ص 2006
iv  256( حممود حسني الوادي، املالية العامة والنظام املايل اإلسالمي، مرجع سابق، ص 



  :وخاصة اإلنفاق االستهالكي.وجيب أيضا القيام بعملية ترشيد شاملة على مستوى اجلهاز احلكومي، عدم وجود إسراف وتبذير يف أي مرفق من مرافق الدولة وأجهزهتا 

  :وفيه نبه ابن خلدون وغريه إىل أن الضرائب الظاملة ينجم عنها مفعوال عكسيا أي يقود إىل نقصان حصيلتها، بقوله :" كثرة أن تكون عادلة وأما إن كانت ظاملة فال جيوز فرضها
 ال فالضريبة هنا تعد حمرمة ألهنا ظاملة إن كانت أكثر من احلاجة.الضريبة تقضي على الضريبة"، وجيب أيضا أن تكون يف حدود حاجة املسلمني وإ

( ، وقد  282....") البقرة   يَا أَيُـَّها المِذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايـَْنُتْم ِبَدْيٍن ِإىَل َأَجٍل ُمَسمًّى َفاْكُتُبوهُ : إن عمليات اإلقراض واالقضراض مشروعة بالنص الصريح لقوله عز وجل " ( القروض العامة5
ية اإلنفاق العام واحلقوق املالية املتعلقة بسيادة الدولة، كما أنه عرفت النظم املالية اإلسالمية نظام جلوء الدولة إىل االقضراض كوسيلة أو مورد غري عادي إذا مل تكن موارد الدولة العادية كافية لتغط

 بت ذلك عن الرسول عليه الصالة والسالم أنه عجل زكاة مال عمه العباس ملدة سنتني وذلك حلاجته إىل املال. جيوز التعجيل يف دفع الزكاة ألكثر من سنة لوجود السبب ملا ث

 والقروض املشروعة هي القروض املتفقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، ومن أهم ضوابط القروض العامة نذكر: 
 .ـ أن تكون قروض حسنة أي دون فوائد ربوية

 مسمىـ أن تكون ذات أجل 
 ـ أن يكون الغرض من هذه القروض حتقيق مصلحة عامة.

 : باإلضافة للموارد السابقة هناك موارد أخرى لبيت مال املسلمني ومنها:موارد أخرى( 6
 األموال اليت ال يعلم هلا مستحق كالضوائع واللقط واألموال املضبوطة مع اللصوص ومل يعرف أصحاِبا... فهي من حقوق بيت املال. - 
 ـ األموال اليت ليس هلا مالك معني مثل من مات من املسلمني وليس له وارث معني انتقلت ملكية املال إىل الدولة. 

 العامة. ـ اهلبات والتربعات والصدقات وهي األموال اليت تتلقاها الدولة من األفراد أو املؤسسات أو الدول األخرى ملساعدهتا يف متويل نفقاهتا  
ملستخرجة من اإلدارات العمومية، أو االستفادة من واإلتاوات واملعروفة يف النظام املايل احلديث، وهي مقابل االستفادة من اخلدمات العامة للدولة سواء تعلق األمر بالوثائق اإلدارية اـ الرسوم 

 األشغال العامة اليت تقيم ِبا الدولة على حساِبا اخلاص؛
 باملخالفات القانونية، كمخالفات قوانني املرور، وسوء استغالل املرافق العامة....ـ الغرامات املالية املتعلقة 

ادر السابقة الذكر، ويعترب حال حتميا وخطريا ملا له من ـ اإلصدار النقدي، وهو آخر ملجأ ميكن أن تلجأ إليه الدولة بعد استنفاد قدرهتا على توفري التمويل الالزم لنفقاهتا الضرورية من املص
 آثار سلبية على حجم الكتلة النقدية واليت تضرجم يف شكل اخنفاض قيمة العملة وارتفاع معدالت التضخم يف السوق.

 
يل نفقاهتا العامة، إذا ما اقضرن العادية للدولة، كافية لتمو إن هذه املوارد املالية للدولة يف االقتصاد اإلسالمي تعترب غزيرة ووفرية، ومعظمها دوري ودائم، وبالتايل فهي نظريا، ويف ظل الظروف 

 لتايل. ذلك بشرط أساسي وهو حسن التدبري وصرف األموال وفق ضوابط شرعية، وسنتعرف على ضوابط اإلنفاق العام يف االقتصاد اإلسالمي يف احملور ا

 احملور الثاين: النفقة العامة وضوابطها يف االقتصاد اإلسالمي

 ام يف االقتصاد اإلسالمي، جيذر بنا التعرف على النفقة العامة يف املالية اإلسالمية أوال.قبل التطرق إىل ضوابط اإلنفاق الع

 

 أوال/ طبيعة النفقة العامة يف االقتصاد اإلسالمي:

صرف" أو اخلراج"، ومبا أن املصطلح الشائع اليوم مل يكن مصطلح النفقة العامة معروف لدى الفقهاء قدميا، بل كانوا يستخدمون بدال عنه وللداللة على املعىن املقصود هنا، مصطلح " م
 هو النفقات العامة سنعتمده يف هذه الورقة البحثية.

كثريا عن   واملالحظ أنه ال خيتلف مبلغ من املال تقوم الدولة أو من ينوب عنها بصرفه يف إشباع حاجة عامة حقيقية وشرعية.وميكن تعريف اإلنفاق العام يف الفكر املايل اإلسالمي بأنه   
 تعريف االقتصاد الوضعي إال من حيث ضرورة أن تكون احلاجة حمل اإلنفاق حقيقية وشرعية، وسيأيت تفصيل معىن ذلك فيما يأيت. 

ولة، كما حتدد وفق قدرة الدولة على حتصيل ية للدوتعترب النفقات العامة يف االقتصاد اإلسالمي أداة تلعب دورا أساسيا يف تقدم وتنمية اجملتمع، وكذلك هي أداة فعالة يف السياسة املال
 iاملوارد املالية:

إجياِّب يف الدورة االقتصادية، مبا حيقق  النفقات العامة أداة عمران وتقدم: إن االهتمام بالنفقات يعين االهتمام برفع املستوى املعيشي ألفراد اجملتمع، وبالتايل إحداث تغيري ( أ
 فاع األرباح واألجور، ويوفر للدولة فائضا كافيا تنفقه يف املرحلة القادمة، ومن هنا يظهر دور النفقة كأداة للعمران والتقدمالرواج االقتصادي، مما يساهم يف ارت

واالجتماعية، حيث يقوم  تصاديةالنفقات العامة أداة من أدوات السياسة املالية: حيث تستعمل الدولة يف االقتصاد اإلسالمي النفقات العامة كأداة لتحقيق األهداف االق ( ب
بشرية اليت ميلكها اجملتمع. إضافة إىل اإلنفاق العام يف االقتصاد اإلسالمي بتوفري القاعدة األساسية لتحقيق التنمية االقتصادية من خالل تشغيل املوارد سواء املادية أو ال

وكذلك تنشأ االستثمارات األساسية يف اجملتمع من طرق ومطارات وموانئ وإقامة السدود  جتميع رأس املال وتركيمه باعتباره من عناصر اإلنتاج، وزيادة الدخل الوطين،
                                                            
i العاملية، من املوقع:  ( عيسى خليفي، النفقات العامة للدولة يف االقتصاد اإلسالمي، جملة االقتصاد اإلسالمي
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، وهو مستوى املعيشة الالئق وغريها، هذا إضافة إىل حتقيق التنمية االجتماعية من خالل حتقيق الضمان االجتماعي وذلك بتوفري حد الكفاية لكل فرد من أفراد اجملتمع
 جملتمع.للفرد مبا يتناسب وظروف ا

 ثانيا/ الضوابط الشرعية لإلنفاق العام: 

 حيكم عملية اإلنفاق العام يف االقتصاد اإلسالمي ضوابط ال يأخذ ِبا النظام الوضعي، وميكن إمجاهلا يف ما يلي:

 االلتزام باحلالل واحلرام يف إنفاق املال العام؛ -   

 ترتيب مصارف اإلنفاق بالضرتيب الشرعي للمصاحل العامة؛ -   

 االلتزام باملصارف احملددة شرعا؛ -   

 االعتدال يف اإلنفاق العام )ترشيد اإلنفاق(؛ -   

 تناسب اإلنفاق العام مع األحوال املالية واالقتصادية للدولة؛ -    

 حتقيق العدالة يف اإلنفاق العام.  -   

 زام باحلالل واحلرام يف إنفاق املال العامأوال: االلت

بده بإنفاق املال الذي جعله مستخلفا فيه، يف الطيبات من القوانني األساسية يف االقتصاد اإلسالمي اعتماد مبدأ احلالل واحلرام يف كل تصرفات الفرد، ومنها اإلنفاق، فقد أمر اهلل عز وجل ع
ال تزول قدما عبد » (،   وقوله عليه الصالة والسالم: 172" )البقرة يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا اهلل إن كنتم إياه تعبدونوجتنب اخلبائث واحملرمات، يقول تعاىل: " 

 رواه الضرمذي .« " وفيم أنفقه يوم القيامة حىت يسأل عن أربع، عن عمره فيم أفناه، وعن جسمه فيم أباله، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه 

هالكها، كاسترياد اخلمور واخلنازير... أو نشاط وهلذا يستوجب على الدولة اإلسالمية أن تنفق أمواهلا الطيبة يف الطيبات وجتنب اخلبائث، فال جيوز هلا شرعا اإلنفاق على سلع حمرم است
 ر ومعاصر اخلمور، ....اخلحمرم ممارسته كإقامة املالهي الليلية ونوادي امليسر والقما

اج ينري الطريق إىل اهلل، ومن أمهها: قاعدة درء كما يدخل يف هذا الباب أيضا، التزام القائمني على املال العام من حيث حتصيله أو إنفاقه بالقواعد الفقهية املعروفة واليت تعترب كسر 
إليرادات جييب وينفذ عمله بأسلوب الرفق واللني وحسب قدرة املكلف، وإنفاق املال العام جيب أن يراعى فيه حتقيق املفسدة أوىل من جلب املصلحة، وقاعدة ال ضرر وال ضرار، فمحصل ا

 املصلحة العامة قبل اخلاصة وهكذا.

 ثانيا: ترتيب مصارف اإلنفاق بالضرتيب الشرعي للمصاحل العامة

أي ما يليب حاجة حقيقية عامة، فيخرج من ذلك كل استهالك بغرض املفاخرة والضرف الزائد أو اللهو، وخيرج من ذلك أيضا  تلتزم الدولة اإلسالمية بإنفاق املال العام على الصاحل العام، 
 كل إنفاق من مال الدولة ألغراض شخصية مبا حيقق مصلحة احلاكم أو مسؤول ما على حساب مصاحل أفراد اجملتمع.

يان اعتربها الدين اإلسالمي إىل ثالثة، رتبت تنازليا حسب أمهيتها وأولويتها يف اإلشباع والتحقيق، ويف ضرورهتا للحياة وبقاء واستمرار كوقد قسم الفقهاء املصاحل أو احلاجات العامة اليت 
 iاجملتمع اإلسالمي وهي الضروريات مث احلاجيات مث التحسينات:

 :الضروريات -1

ل ملا سواها من املصاحل اليت يتعني على اجملتمع وهي املصاحل أو احلاجات اليت ال تستقيم حياة الناس إال ِبا يف مصاحلهم الدينية والدنيوية حبيث إذا فقدت اختل نظام حياهتم، وتعد أص 
 عين اإلخالل باملقاصد األصلية للشريعة اإلسالمية وهي مخسة ) الدين، النفس، العقل، النسل، واملال(. توجيه طاقاته وإمكانياته ونظام اقتصاده َنو حتقيقها يف املقام األول، ألن اإلخالل ِبا ي

 اة من خالل بناء املساجد، ودور العلمويكون احلفاظ على الدين من طرف الدولة اإلسالمية من خالل اإلنفاق على إقامة الشعائر والفرائض الدينية كالصالة والصيام واحلج والزك
 والتشجيع على حفظ القرآن و تنظيم رحالت احلج، وإعداد اجليش القوي للدفاع عن اإلسالم وبالد املسلمني....

شرب ملالبس واملساكن وتوفري مياه الويكون حفظ النفس من خالل اإلنفاق على إنشاء كل املشاريع واخلدمات اليت حيتاجها الناس الستمرار حياهتم مثل: مشاريع إنتاج الغذاء وا
 وخدمات الصحة واألمن...

 رات الفكرية اهلدامة...وحفظ العقل من خالل اإلنفاق مثال على مل ما حيفظ العقل كخدمات الصحة العقلية، وحماربة املتاجرة يف املخدرات واملسكرات، ومنع التيا

 ألوالد باملنح العائلية، وتوفري الصحة لألم والطفل، وْحاية الطفولة....وحفظ النسل من خالل منح اإلعانات لتسهيل أمور الزواج، وبناء املساكن، وتشجيع إجناب ا

 غش والتزوير وامليسر...أما حفظ املال من خالل إقامة املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية، وتنمية املال بإقامة مشاريع إنتاجية مباحة، ومعاقبة السرقة وال

  احلاجيات: -2

                                                            
i  ،202ـ 199، ص ص2010، دار النفائس، األردن، 1الطبعة ( أنظر: حممود عبد الكرمي إرشيد، النظريات االقتصادية املؤثرة يف النشاط االقتصادي وضوابطها يف السوق املايل  



 حيتاجها الناس لرفع احلرج واملشقة من حياهتم ولكن ال يضرتب على فقداهنا أي خلل وإَّنا يؤدي إىل ضيق احلياة ومشقتها. وهي املصاحل واحلاجات اليت

 وميكن للدولة توفريها بعد توفري الضروريات من خالل القيام مبا يلي:

 املظهر يف احلدود الشرعية. * إقامة الصناعات واملشاريع اليت تنتج األغذية شبه الضرورية واملالبس الالزمة حلسن

 الظروف اليت يعيشها اجملتمع.* إقامة املساكن املالئمة مع صناعة األثاث واألدوات املنزلية اليت يستخدمها األفراد لرفع الضيق واملشقة عن حياهتم ومبا يتناسب مع 

 الالزمة لتطوير قدرات أفراد اجملتمع وطاقاهتم مبا يتناسب مع خطط التنمية يف الدول اإلسالمية.* إقامة مراكز البحث العلمي لنشر املعارف والعلوم النافعة ومراكز التدريب 

 * إقامة املرافق واخلدمات العامة اليت تيسر وتسهل على الناس أعباء حياهتم ومشاقها.

 

 التحسينات ) الكماليات(: -3

حبيث حتسن من حياهتم وتسهلها عليهم، وحتقق هلم الرفاهية، وتشعرهم باملتعة واجلمال وطيب احلياة. وال يضرتب على  وهي املصاحل اليت يتم من خالهلا إدخال كل حسن يف حياة الناس 
لبس، مع توفري وسائل الغذاء وتزين املسكن واملفقداهنا أي خلل يف حياة الناس أو حرج أو مشقة، ومثال ذلك إزالة النجاسات وجتنب اخلبائث وتناول الطيبات والنعم املختلفة اليت تكمل 

 لضوابط الشرعية، دون إسراف أو تبذير. الراحة والضرويح عن النفس كإقامة احلدائق والنوادي واملهرجانات مبختلف أنواعها وغريها من وسائل الضرويح املباح امللتزم باحلدود وا

 ثالثا: املصارف احملددة شرعا جيب االلتزام ِبا

ه قبل أربعة ة اإلسالمية بتخصيص إيرادات حمددة للصرف على نفقات عامة معينة أو لنشاط معني أو جهة معينة، وفق ما أقره التشريع اإلسالمي منذ نشأتوهذا الضابط يعين التزام الدول
أو أصناف معينة يف اجملتمع اإلسالمي، وال جيوز للدولة  عشر قرنا من الزمن عندما أمر اهلل نبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم، بأن يلتزم بتوجيه جزء خمصوص من املال العام للصرف على جهات

 اإلسالمية جتاوز هذا االلتزام بأي صورة من الصور. ومن ذلك مصارف الزكاة الثمانية، مخس الغنيمة والفيء .

َدَقاُت ِلْلفُقَ فالزكاة حمددة أوجه إنفاقها بنص شرعي ثابت ال يتغري متمثال يف قوله عز وجل:  َما الصَّ َقاِب إِنَّ َراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِملِيَن َعلَْيَها َواْلُمَؤلََّفِة قُلُوُبُهْم َوِفي الرِّ

ُ َعلِيٌم َحِكيٌم ) ِ   َوَّللاَّ َن َّللاَّ ِبيِل   َفِريَضًة مِّ ِ َواْبِن السَّ  (60اآلية  التوبة)( 60َواْلَغاِرِميَن َوِفي َسِبيِل َّللاَّ

الفقر والبطالة اجتماعيا ونفسيا كبريا عند صرفها على املصارف اخلمس اليت حددهتا الشريعة اإلسالمية الغراء، فهي تعمل على حماربة كل أشكال احلاجة و وتلعب الزكاة دورا اقتصاديا و 
 ..وميكن أن نبني هذا على النحو التايل: واملسكنة وما ينجم عن هذه األحوال من آفات اجتماعية واقتصادية كالسرقة واالنتحار وأمراض سوء التغدية والتضخم االقتصادي .

، والفقراء واملساكني هم الذين ال ميلكون املال الذي يكفيهم ويقيم حاجتهم، سواء كان وهو من أهم مصارف الزكاة للبدء ِبما يف اآلية الكرميةمصرف "الفقراء" ومصرف "املساكني": 
املشاكل االقتصادية واالجتماعية يف الدولة  ذلك لعدم قدرهتم على العمل، أو لعدم وجود فرصة، أو لعدم كفاية ما يتحصل منه يف سد حاجتهم، ويف هذا معاجلة للفقر الذي يعترب من أهم

 تب عليها آثار وسلبيات كثرية على الفرد واجملتمع. واليت يضر 

ن كان ميكن وهم الذين يقومون على أمر مجع الزكاة وتوزيعها، فيعطون مقابل ما يبذلونه من عمل، فأساس استحقاقهم هو اجلهد والعمل وليس احلاجة، وإمصرف " العاملني عليها": 
لعاملني عليها وحصوهلم على دخل مقابل ذلك، إَّنا يشبع حاجتهم املادية يف حال عدم توفر مصادر بديلة للعيش الكرمي. وعليه فإن هذا أن يكون ذلك أيضا، ألن توفري فرص العمل هلؤالء ا

 املصرف ميكن أن يوفر مناصب عمل واملسامهة يف التقليل من نسبة البطالة يف اجملتمع. 

موع األمة، وهي تثبيت األفراد ضعفاء اإلميان الذين خيشى عليم الردة عن اإلسالم إذا مل يعطوا، ويتناول أيضا من يرى أهل فيهتم باحلاجات العامة جمل أما مصرف " املؤلفة قلوِبم" :
 الرأي أهنم موضع إعانة لقضاء مصاحل املسلمني العامة، وآثار هذا املصرف واضحة يف نشر اإلسالم ، وتعميم رْحته وعدالته على الناس.

فهو أول تشريع  يسد حاجة عامة وإنسانية إىل أبعد احلدود، وهي حترير العبيد واألسرى من رق العبودية واألسر، ويسجل هذا املصرف لإلسالم متيزا وسبقا، : ومصرف " ويف الرقاب"
الوقت املعاصر، إال أنه ميكن أن نستفيد من هذا املصرف يف حترير  أهم فريضة مالية يف اإلسالم لتحرير العبيد واألسرى، وإن كان قد قل عدد العبيد يف اليت تعدخيصص جزءا من موارد الزكاة و 

 املخطوفني، وأسرى احلروب.

قامة مشروع وهم املدينون يف غري معصية، إذا مل يكن معهم مال زائد عن كفايتهم، والغارم قد يكون استدان ملصلحة نفسه أو لإلصالح بني الناس أو إل أما مصرف " الغارمون" :
ي ضد الكوارث، سبق ِبا اإلسالم ما ل معهم من اجتاحت أمواهلم جائحة وأفقرهتم واضطرهتم لالستدانة ألنفسهم وأهليهم، والزكاة يف هذا املصرف تعد نوع من التأمني االجتماعخريي، ويدخ

دف إىل الربح، وال يعطي مبلغا ثابتا بل يعطي الغارم على قدر حاجته وما يعوض عرفه العامل فيما بعد من أنواع التأمني االجتماعي مع متيز الزكاة يف كوهنا ال تتطلب دفع أقساط، وال يه
يح العمال، وِبذا فهو يعد مصرفا مهما يف خسارته، وحسب املوارد ملتاحة. ويساعد هذا املصرف أيضا يف احلفاظ على مناصب العمل املفتوحة، يف حال إفالس الشركات فهو حيول دون تسر 

 تكثر فيه األزمات املالية واالقتصادية، واليت تسبب الكثري من التعثر املايل للشركات والبنوك وما إىل ذلك.الوقت املعاصر الذي 

لعدوان ا فيعد إشباعا واضحا حلاجة أساسية من حاجات األمة سواء تفسريه خبصوصيته لإلنفاق على اجملاهدين وشراء عتاد احلرب للدفاع عن الدولة من أما مصرف " يف سبيل اهلل" :
 ا املالية غري املخصصة بنص شرعي لنفقات أخرى.اخلارجي، أو بعموميته يف مجيع مصاحل األمة. وبالتايل ميكن للدولة ختصيص مصاريف الدفاع الوطين أو جزء منه من الزكاة، وتوجيه موارده



عول ِبا على احلياة الكرمية، وهتتم حاليا قوانني الضمان االجتماعي واجلمعيات اخلريية ِبذا فهو للمسافر يف غري معصية إذا انقطع عن بلده، ومل جيد نفقة لي ومصرف " ابن السبيل":
 النوع من املساعدات الطارئة.

 

 رابعا: االعتدال يف اإلنفاق ) ترشيد اإلنفاق العام(

والِذيَن إذا أَنـَْفُقوا مل ُيْسرُِفوا وملَْ يـَْقتُـُروا وكاَن بـَنْيَ َذِلَك التبذير والتقتري، لقوله تعاىل :" ويقصد باالعتدال يف اإلنفاق العام حسن التدبري والتصرف يف إنفاقه، وجتنب مجيع مظاهر اإلسراف و 
دف االقتصادي من االعتدال يف اإلنفاق هو حتقيق ( ، واهل29" )اإلسراء وال جَتعْل َيَدَك مغلولًة إىل ُعُنِقَك وال تَبُسطها كل الَبْسِط فتقُعَد َمُلومًا حْمسورًا، "أيضا(، وقوله 76" ) الفرقان قـََواًما

 أكرب قدر من املنفعة العامة بأقل نفقة ممكنة.

واإلسراف مما قد يؤدي إىل ضياع وهدر وتكمن ضرورة هذا الضابط حبكم أن القائمني على إنفاق املال العام يتصرفون يف أموال ال ختصهم، وهي مبالغ ضخمة تغري بالبذخ والتبذير 
 برية يف أمور قليلة النفع.مبالغ ك

د يقع على اجلماعة، ونعين بالتقتري واإلسراف ويعترب عدم التقتري وعدم اإلسراف والتبذير أهم حمددات الرشد االستهالكي، وهي احملددات الضابطة لالستهالك الفردي، وما يقع على الفر 
 والتبذير ما يلي: 

بد منه من نفقة، واصطالحا: هو الوقوف حبجم االستهالك عند حد أقل من احلجم الالزم للوفاء بضروريات احلياة مع القدرة على الوفاء  ـالتقتري: يف اللغة والشرع هو التضييق فيما ال
 iطاقاته الفعالة.ه ويبين ِبا، وهو سلوك حمرم بنص الكتاب والسنة، ألن اإلسالم يهدف إىل إشباع احلاجات احلقيقية للفرد واجملتمع كما حيفظ على اإلنسان إنسانيت

أعمال الفالحة والزراعة وصنوف ووسائل وقد حتدث تفسري املنار عن غريزة حب الزينة وحب الطيبات فقال: لقد كانت غريزة حب الزينة وحب الطيبات من الرزق سببا لتوسع البشر يف 
اخللق، ولو وقف اإلنسان عند ما تنبت له األرض من الغذاء حلفظ حياة أفراده وبقاء حياته النوعية كسائر أنواع العمران، وإظهار عجائب علم اهلل وحكمته وقدرته يف العامل ورْحته وإحسانه يف 

 iiاحليوانات ملا وجد شيء من هذه العلوم والفنون واألعمال

، ألن التقتري إذا مل يضبط فإنه ينزل مبستوى االستهالك iiiاالستطاعة وهناك حد كمي أدىن من االستهالك يكون فرضا على املسلم بلوغه، وال حيل بأي حال من األحوال النزول عنه مع
 ؤدي إىل البطالة والكساد.إىل احلد الذي يهدد حياة الفرد فيجعله هزيال ضعيفا ال يقوى على القيام مبهام احلياة وعمارة األرض، وينعكس هذا على حياة اجلماعة في

 .v، والتبذير: هو إنفاق املال فيما ال فائدة فيهivواالعتدال يف اإلنفاق، أي أن االستهالك فوق املستوى املعتدل يعترب إسرافا ـ اإلسراف والتبذير: اإلسراف هو جتاوز القصد

 . viمبذراوقال قتادة: التبذير هو النفقة يف معصية اهلل تعاىل، ويف غري احلق والفساد، وقال جماهد: لو أنفق اإلنسان ماله كله يف احلق مل يكن 

اقها، وقد مر النيب صلى اهلل عليه وسلم على سعد حرم اإلسالم اإلسراف والتبذير ملا ينطوي عليه من تبذير غري واع ملوارد الفرد واجلماعة، واليت ينبغي احلفاظ عليها واالقتصاد يف إنف وقد
 عم، وإن كنت على هنر جار" )رواه ابن ماجة(.بن أِّب وقاص وهو يتوضأ فقال له، "ال تسرف"، فقال أو يف املاء سرف يا رسول اهلل، قال: "ن

ليات التنمية االقتصادية، وضياعها فيه ضياع لفرص فاملاء ومثله مصادر الطاقة كالنفط والغاز والكهرباء والغابات والسدود، واملواد اخلام واملعادن...، تعترب موارد إنتاج أساسية يف عم
 يف استهالكها يؤدي إىل تضخيم يف نفقات اإلنتاج الوطين وهو أحد األسباب اليت تؤدي إىل الوقوع يف عجز امليزانية العامة للدولة. التنمية واالزدهار للبلد، وتبذيرها واإلسراف

الزائفة، يؤدي إىل إفساد للبيئة احمليطة الرفاهية وال يتوقف خماطر التبذير واإلسراف يف حدود الفرد أو الدولة، بل أكثر من ذلك، ألن اإلسراف والتبذير ملوارد الطبيعة، يف سبيل حتقيق 
ظهر الفساُد يف الرَب والبحِر مبا َكَسَبْت أيدي الناِس ليذيَقُهْم بعَض الذي َعِمُلوا بسبب التلوث واستنزاف خرياهتا. فاإلنسان وحده يتحمل مسؤولية التلوث البيئي الواقع حاليا، يقول عز وجل: " 

 .(41" )الروم َلَعلهْم يـَْرِجُعونَ 

عامالت املالية احملرمة والفساد األخالقي، إن الفساد الذي حتدث عنه القرآن وإن كان يتجلى يف تلوث البيئة، فإنه يظهر أيضا يف صور أخرى مثل الفساد االقتصادي الذي يتمثل يف امل
تغري املناخ وانتشار الكوارث الطبيعية وظهور أمراض جديدة يف اإلنسان واحليوان، واألزمات املالية  ولقد أذاق اهلل تعاىل البشرية نتائج التلوث واإلسراف خالل األعوام األخرية وقد متثل ذلك يف

 viiواالقتصادية.

 تناسب اإلنفاق العام مع األحوال املالية واالقتصادية للدولة )التنفري من االستدانة(: خامسا
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ا ونفقاهتا، وأن ال تتجه إىل االستدانة من أجل تغطية نفقات غري ضرورية، وقد نفر اإلسالم من الدين بأساليب شىت، ففي ومغزى هذا الضابط، أنه ال بد على الدولة املوازنة بني إيراداهت
 ة بالنهار".الدين هم بالليل ومذلصحيح مسلم: " يغفر للشهيد كل ذنب إال الدين"، وهذا يدل على خطر حقوق العباد وخاصة احلقوق املالية، وجاء يف بعض اآلثار املروية: " 

وق النقد الدويل بفوائد، وهو ما جعلها تابعة ذليلة واملالحظ يف العقود األخرية، وخاصة على الدول العربية واملسلمة، كثرة االستدانة من الدول األجنبية واهليئات العاملية وخاصة من صند
مر األكثر خطورة هو عدم قدرهتا على سداد ديوهنا بسبب الضراكم املستمر للفوائد املركبة، فأصبح ما تنتجه ضعيفة، عاملة كالعبد عند سيده، منصاعة لشروطه، كاشفة له كل دفاترها، واأل

 بالكاد يغطي خدمة الدين العام. وبذلك فهي باقية يف دائرة مفرغة من الضعف واإلذالل والفقر والتقشف.

 (.7فـَْليُنفق مما آتاه اهلل ال يكلف اهلل نفسا إال ما آتاها سيجعل اهلل بعد ُعسر ُيسرا" )الطالق يقول عز وجل، :" لينفق ذو َسعة من َسَعته ومن ُقِدر عليه رزقُه  

واردها تزيد الدولة من نفقاهتا لتشغيل كافة م من جهة أخرى، جيب أن يكون اإلنفاق العام للدولة متناسبا مع األحوال االقتصادية هلا، سواء كانت ركودا أو انتعاشا، ففي حالة الركود،
حدوث تضخم، وتقتصر نفقاهتا على النشاط الضروري اإلنتاجية، وزيادة الطلب الكلي الفعال والذي يعترب حمركا للنشاط االقتصادي للبلد، أما يف حالة االنتعاش فتقلل من نفقاهتا خوفا من 

 فقط.

 سادسا: العدالة يف اإلنفاق العام

 .ا يف إنفاقها العام: العدالة يف توزيع املال، أي إنفاقه يف حقوقه اليت شرعها اهلل سبحانه وتعاىل وقررها رسوله صلى اهلل عليه وسلممن الضوابط اليت حرص اإلسالم على االلتزام ِب

فرد أو مجاعة أخرى ، أو منطقة على حساب  حسابوتتحقق العدالة يف اإلنفاق بأن تشمل مجيع املستويات وهي األفراد واألقاليم واألجيال املتعاقبة، فال ينبغي إيثار فرد أو مجاعة على 
 منطقة أخرى دون وجه حق، أو اإلنفاق ببذخ على احلاضر دون التفكري يف إقامة مشروعات تستفيد منها األجيال املستقبلية.

االت عمل واسعة، فيزاْحون فيها الفقراء واحملتاجني، بل جيب حث ومن باب العدالة يف اإلنفاق أيضا، أن ال تنفق الدولة نفقاهتا االجتماعية على القادرين على العمل وأمامهم جم   
ن سنن أِّب داود(، "...واملسألة ال حتل إال  لثالثة: العاطلني عن العمل لتغطية نفقة معيشتهم، فقد ورد عن الرسول عليه الصالة والسالم أن قال: " ال حتل الصدقة لغين وال لذي مرة سوي" )ع

  iغرم مفظع، أو لذي دم موجع" )عن سنن أِّب داود(، أي للمريض أو املدين أو الفقري الذي ال يستطيع الكسب.لذي فقر مدقع، أو لذي 
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