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عن المجلة

الإ�سالمية،  وال�سريفة  القت�ساد  جمالت  يف  البحوث  بن�سر  تعنى  حمكمة  دولية  علمية  جملة 

وت�سدر هذه املجلة مرتني يف ال�سنة.

العلمي)عربي  نتاجهم  لتحكيم ون�سر  للباحثني واملتخ�س�سني  الفر�سة  اإتاحة  اإىل  املجلة  تهدف 

اجنليزي( من بحوث ودرا�سات يف جمال القت�ساد وال�سريفة الإ�سالمية، كما تهدف اإىل ن�سر 

الوعي املعريف من خالل اإتاحة هذه البحوث والدرا�سات للم�ستفيدين من و�سائط الن�سر الورقية 

واللكرتونية.

الرؤية
 اأن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال ال�سناعة املالية الإ�سالمية.

الرسالة
ن�سر البحوث العلمية املحكمة يف جمال ال�سناعة املالية الإ�سالمية، وفق املعايري العاملية املعتمدة.

االهداف
ــ اإتاحة الفر�سة للباحثني حمليًا وعامليًا للتحكيم والن�سر يف جمال ال�سناعة املالية الإ�سالمية.

ــ الإ�سهام يف دعم وتطوير ال�سناعة املالية الإ�سالمية من خالل البحوث العلمية املت�سمة بالأ�سالة 

والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.

واأخالقياتها  ال�سرعية  ب�سوابطها  الع�سرية  الروؤية  وفق  الإ�سالمية  ال�سريفة  عاملية  حتقيق  ــ 

املهنية.

ــ تاأ�سي�س مكانز للمعلومات حتقق املرجعية العلمية للمجلة بحيث تكون �سجاًل وثائقيًا للبحوث 

والدرا�سات يف جمال ال�سناعة املاليةالإ�سالمية.

العناوين للتواصل: 
info@mashurajournal.com

http://www.mashurajournal.com



• د. خالد اإبراهيم ال�سليطي املدير العام احلي 
الثقايف)كتارا()قطر(.

• اأ.د. عائ�سة يو�سف املناعي عميد كلية الدرا�سات 
اال�سالمية يف جامعة حمد بن خليفة)قطر(.

• اأ.د. يو�سف حممود ال�سديقي عميد كلية ال�سريعة 
والدرا�سات اال�سالمية يف جامعة قطر)قطر(.

• اأ.د. عيا�س بن نامي ال�سلمي مدير مركز 
التميز البحثي بجامعة االإمام حممد بن �سعود 

االإ�سالمية)ال�سعودية(.

• د. العيا�سي ال�سادق فداد باحث بق�سم االقت�ساد 
االإ�سالمي والتنمية والتعاون االقت�سادي باملعهد 

االإ�سالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك االإ�سالمي 

للتنمية جـدة)اجلزائر(.

• اأ.د. علي حممد ال�سوا ع�سو هيئة الفتوى والرقابة 
ال�سرعية ببنك االأردن دبي االإ�سالمي)االردن(.

• اأ.د. نظام حممد هندي عميد كلية االإدارة 
واالقت�ساد، جامعة قطر)قطر(.

• د. خالد �سم�س عبدالقادرــ اأ�ستاذ يف ق�سم املالية 
واالقت�ساد بجامعة قطر)قطر(.

• اأ.د. �سالح قادر كرمي الزنكي رئي�س ق�سم الدرا�سات 
االإ�سالمية كلية ال�سريعة والدرا�سات االإ�سالمية جامعة 

قطر)قطر(.

• د. ع�سام خلف العنزي ع�سو هيئة التدري�س يف كلية 
ال�سريعة والدرا�سات االإ�سالمية جامعة الكويت)الكويت(.

• د. ال�سيد عبد اللطيف ال�سيفي اأ�ستاذ م�سارك كلية 
الدرا�سات اال�سالمية جامعة حمد بن خليفة قطر)م�سر(.

• د. مراد بو�ساية مدر�س منتدب بجامعة الكويت 
بكليتي ال�سريعة واحلقوق)اجلزائر(.

• د. اأ�سامة قي�س الدريعي الع�سو املنتدب الرئي�س 
التنفيذي �سركة بيت امل�سورة)قطر(.

• اأ.د. حممد ن�سران بن حممد عميد كلية الدرا�سات 
االإ�سالمية اجلامعة الوطنية املاليزية)ماليزيا(.

• اأ.د. عبد الودود ال�سعودي ا�ستاذ م�سارك يف ق�سم 
الفقه واأ�سوله يف كلية ال�سريعة والقانون جامعة ال�سلطان 

ال�سريف علي االإ�سالمية بـــرونـــاي)بروناي(.

• د. فوؤاد حميد الدليمي رئي�س جمموعة الرقابة 
والتدقيق لدى بيت امل�سورة لال �ست�سارات املالية)العراق(.

• د. اأحمد بن عبد العزيز ال�سرثي ا�ستاذ م�ساعد يف 
ق�سم الدرا�سات االإ�سالمية اإدارة االأعمال جامعة �سلمان بن 

عبد العزيز ال�سعودية)ال�سعودية(.

• د. وائل م�سطفى ح�سن حما�سر جامعي)م�سر(.
• د. اإبراهيم ح�سن حممد جّمال حما�سر يف اجلامعة 

الوطنية)اليمن(.

 • د. ب�سر حممد موفق لطفي كلية اإدارة االأعمال 
جامعة اململكة)البحرين(.

رئي�س التحرير

 د. خالد بن اإبراهيم ال�سليطي

مدير التحرير

 د. فوؤاد حميد الدليمي

نائب رئي�س التحرير

 د. اأ�سامة قي�س الدريعي

فريق التحرير

 حممد م�سلح الدين م�سعب)ماج�ستري(

حممد نفيل حمبوب)ماج�ستري(

الهيئة االستشارية

هيئة التحرير



أحكام وشروط النشر
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أوال: شروط النشر العامة:
اأكانت  �سواء  والإجنليزية،  العربية  باللغتني:  الإ�سالمي  بالقت�ساد  املتعلقة  املواد  بن�سر  املجلة  تعنى  1ـ 

بحوث اأ�سيلة، اأم تقارير عن موؤمترات وندوات وور�س عمل، اأم عرو�س لأطاريح علمية مما له �سلة مبجال 

التخ�س�س.

2ـ تعنى املجلة بن�سر البحوث التي مل ي�سبق ن�سرها، باأّي و�سيلة من و�سائل الّن�سر، ول قّدمت للّن�سر يف جملة 

اأخرى، ويوثق ذلك بتعهد خطي يفيد بذلك يرفقه الباحث يف اآخر �سفحة بالبحث عند اإر�ساله للمجلة.

3ـ اأ�سول البحث التي ت�سل اإىل املجلة ل ترَد �سواء ن�سرت اأم مل تن�سر.

4ـ ل يجوز ن�سر البحث يف مكان اآخر بعد اإقرار ن�سره يف املجلة اإل بعد احل�سول على اإذن خطي بذلك من 

رئي�س التحرير.

5ـ الآراء الواردة فـي البحوث املن�سورة تعرب عن وجهة نظر الباحثني فقط ول تعرب عن راأي املجلة.

ثانيا: شروط النشر الخاصة بالنص المقدم:
العربي  امللخ�سني:  ذلك  يف  مبا   )A4(العادي القطع  من  �سفحة  عن)30(  البحث  �سفحات  عدد  تزيد  ل  1ـ 

والجنليزي، وكذا املراجع واملالحق.

2ـ حجم اخلط ونوعه:

 Traditional(:اخلط ونوع  الهام�س:)12(،  وخط  فيها:)16(،  املنت  خط  يكون  بالعربية  املكتوبة  البحوث  اأ   

.)Arabic

 Times(:ونوع اخلط ،)ب اأما البحوث املكتوبة باحلروف الالتينية فيكون حجم اخلط:)14(، والهام�س:)10

.)New Roman

كلمة  منهما)300(  كل واحد  يتجاوز  ل  اأن  على  العربية والإجنليزية،  باللغتني:  البحث مبلخ�سني  يرفق  3ـ 

بلغة ر�سينة، ويت�سمن كال امللخ�سني: تو�سيح فكرة البحث واجلديد الذي اأتى به البحث يف بداية امللخ�س.

4ـ ُيق�سم البحث وينظم وفق متطلبات منهج البحث العلمي، حفاظًا على ن�سق البحوث والتقارير املن�سورة يف 

املجلة، على النحو الآتي:

اأ املقدمة وت�سمل: مو�سوع البحث واأهميته، وم�سكلته، وحدوده، واأهدافه، ومنهجه، والدرا�سات ال�سابقة)اإن 

وجدت(، وهيكلة البحث التف�سيلية.

ب منت البحث، وينبغي اأن يكون مق�سمًا اإىل مباحث ومطالب مت�سقة ومرتابطة.

ج احلر�س على عر�س فكرة حمددة فـي كل مبحث جتنبًا لإطالة الفقرات والعناوين الفرعية.

د اخلامتة، وتكون ملخ�سة و�ساملة للبحث مت�سمنة لأهم)النتائج( و)التو�سيات(.

هـ قائمة امل�سادر واملراجع واملالحق.

5 �سرور التقيد بالقيم املو�سوعية والأخالقية للبحوث العلمية، ومنها:

مواصفات النشر
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اأ اإت�سام البحث بالأ�سالة واجلدية و�سالمة الجتاه علميًا وفكريًا.

ب الُبعد عن التجريح لالأ�سخا�س والهيئات اأثناء النقد العلمي بالبحث.

ج معاجلة البحث الق�سايا املُعا�سرة والأقرب اإىل حاجة الواقع الإن�ساين معاجلة نظرية تطبيقية.

د مالزمة املو�سوعية والتجرد من امليول والجتاهات ال�سخ�سية.

6 ح�سن ال�سياغة العلمية للبحث، وهذا يعني مراعاة ما يلي:

اأ �سالمة اللغة واخللو من الأخطاء اللغوية والنحوية.

ب مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد الإمالئية.

ج الدقة يف التوثيق وتخريج الن�سو�س وال�سواهد)فرياعى ذكر البيانات الأ�سا�سية: عنوان الكتاب،املوؤلف، 

اجلزء وال�سفحة...الخ( ح�سب اأ�سول املنهج العلمي املعمول به فـي توثيق الدرا�سات ذات ال�سلة، اأما اإذا خال 

املرجع من بيانات، فتذكر الخت�سارات املتعارف عليه على النحو الآتي:

  بدون مكان الن�سر:)د. م(. بدون ا�سـم النـا�سر:)د. ن(.

  بدون رقــم الطبـعة:)د. ط(. بدون تاريخ الن�سر:)د. ت(.

 د تو�سع هوام�س كل �سفحة اأ�سفلها ويكون ترقيم هوام�س البحث مت�سل�ساًل من بداية البحث اإىل اآخره.

هـ تثبت م�سادر ومراجع البحث يف فهر�س يلحق باآخر البحث.

و اأما الر�سومات والبيانات واجلداول ونحوها فرياعى فيها ما يلي:

الأبي�س  باللونني  والأ�سكال  الر�سوم  وتكون  الن�س،  يف  التو�سيحية  والأ�سكال  البيانية  الر�سوم  تدرج  ــ 

والأ�سود وترقم ترقيمًا مت�سل�ساًل، وتكتب اأ�سماوؤها واملالحظات التو�سيحية يف اأ�سفلها.

ــ تدرج اجلداول يف الّن�س وترقم ترقيمًا مت�سل�ساًل وتكتب اأ�سماوؤها يف اأعالها، اأما املالحظات التو�سيحية 

فتكتب اأ�سفل اجلدول.

ثالثا: سير البحوث:
.)info@mashurajournal.com(ـ تر�سل الأبحاث اإلكرتونيًا اإىل العناوين اخلا�سة مبوقع املجلة

ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفح�س الأويل للبحث، ومن ثم تقرر اأهليته للتحكيم، اأو رف�سه.

م البحوث والدرا�سات املقدمة للن�سر يف املجلة من ِقبل اثنني من املحكمني على الأقل. ـ حُتكَّ

ـ ُتعاد البحوث اإىل الباحثني بعد حتكيمها لغر�س التعديل اإن لزم.

ـ اإذ مت قبول البحث للن�سر، فاإّن كافة حقوق الن�سر توؤول للمجلة، ول يجوز ن�سره باأّي و�سيلة من و�سائل 

الن�سر الورقية اأو الإلكرتونية، اإّل باإذن كتابي من رئي�س هيئة حترير املجلة.

ـ تن�سر البحوث على املوقع الر�سمي للمجلة حال اإجازتها من قبل املحّكمني وتعترب بحوثًا من�سورة من 

حينه وحتال اإىل الدور بانتظار الطبع.

ـ اإذا مت ن�سر البحث مينح الباحث ن�سخة جمانية من املجلة التي مت ن�سر بحثه فيها.
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

الله  نبينا حممد �سلى  ال�ساحلات، وال�سالة وال�سالم على  تتم  بنعمته  الذي  لله  احلمد 

عليه واآله و�سحبه و�سلـم، اأما بعد:

فبعد توفيق الله تعاىل بتمام اإ�سدار العددين الأول والثاين من جملة بيت امل�سورة يف 

لن�سع  الزاوية  هذه  من  جمددًا  عليكم  نطل  نحن  فها  والورقية،  الإلكرتونية  ن�سختيها 

ناحية  من  متيزه  على  جاهدين  حر�سنا  والذي  جملتكم  من  الثالث  العدد  اأيديكم  بني 

املو�سوعات التي مت اختيارها لتالم�س واقع القت�ساد واملالية الإ�سالمية، فاإن هذا العدد 

موؤ�س�سات  يخ�س  وفيما  الإ�سالمي،  القت�سادي  الفكر  جمال  يف  البحوث  متنوع  جاء 

املالية  والأ�سواق  التعاوين  التاأمني  ك�سركات  الإ�سالمية  املالية  املوؤ�س�سات  من  خمتلفة 

وموؤ�س�سة الزكاة. 

لل�سناعة  داعمة  تاأ�سي�سها جملة غري ربحية  منذ  تزال  كانت ول  امل�سورة  بيت  اإن جملة 

املالية الإ�سالمية، فهي اجل�سر بني الباحثني و الواقع املعريف واملهني، واإننا ن�سعى من 

والتزامنا  الباحثني،  ال�سادة  مع  اإجراءاتنا  �سال�سة  باجلمع بني  الريادة  لتحقيق  خاللها 

مع  التعاون  يف  اأهدافنا  حتقيق  بذلك  اآملني  واملراجعة،  التحكيم  يف  املهنية  باملعايري 

الباحثني لن�سر وتطوير ال�سناعة املالية الإ�سالمية حمليًا، واإقليميًا، وعامليًا.

ن�سكر الهيئة ال�ست�سارية للمجلة وال�سادة املحكمني على تعاونهم وتفاعلهم امل�ستمر مع 

اأ�سرة حترير املجلة، كما ن�سكر ال�سادة الباحثني كّتاب مو�سوعات هذه املجلة على اإقبالهم 

واهتمامهم الذي يعك�س ثقتهم بها، وننتهزها فر�سة لدعوة الباحثني واملهتمني للم�ساهمة 

يف جملتهم من خالل طرح البحوث والأفكار التي مت�س الواقع املعا�سر وتت�سمن احللول 

الناجعة والبتكارات املمكنة، مرحبني بتوا�سلهم واقرتاحاتهم، �سائلني املوىل القدير اأن 

يوفق اجلميع ملا يحبه وير�ساه.

                               هيئة حترير املجلة

تقديم



الدراسات والبحوث
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

ملخ�ص

لقد �سهد الن�سف الأخري من القرن الع�سرين جتارب مهمة يف م�سرية القت�ساد الإ�سالمي حيث 

للنظام  التقليدية  امل�سارف  بع�س  حتول  عن  ف�ساًل  الإ�سالمية  امل�سارف  اإن�ساء  بدايات  كانت 

امل�سريف الإ�سالمي، كما اجتهت بع�س الدول الإ�سالمية اإىل اإن�ساء نظام مايل وم�سريف اإ�سالمي 

مثل ماليزيا التي كان لها ال�سبق باإن�ساء اأول نواة �سوق راأ�سمال اإ�سالمي يف الأقطار الإ�سالمية.

وا�ستنتج البحث اأن �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف ماليزيا يختلف عن ال�سوق التقليدي اختالفًا 

تامًا يف جوانب متعددة، حيث تطور هذا ال�سوق جنبًا اإىل جنب مع ال�سوق التقليدي، وحتاول 

لي�سبح  الإ�سالمي  املال  راأ�س  �سوق  تطوير  املاليزية  املالية  وزارة  ل�سيما  املاليزية  احلكومة 

مركزًا دوليًا ل�سوق راأ�س املال الإ�سالمي وي�سبح هذا ال�سوق بدياًل من ال�سوق التقليدي احلايل 

ومنوذجًا للم�ستثمرين، والو�سطاء املاليني، وال�سركات التي حتتاج اإىل م�سادر متويل متوافقة 

مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية.

ال�سريعة  اإ�سالمي،  مايل  نظام  التقليدي،  ال�سوق  الإ�سالمي،  املال  راأ�س  �سوق  الدالة:  الكلمات 

الإ�سالمية، التجربة املاليزية.

ضرورة إنشاء سوق لألوراق المالية اإلسالمية
»تجربة سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا« 

د. زرزار العيا�سي 

اأ�ستاذ حما�سر ق�سم اأــ كلية العلوم القت�سادية والتجارية وعلوم الت�سيري جامعة 20 اأوت 1955 �سكيكدة اجلزائر

)�سّلم البحث للن�سر يف 22 / 4/ 2015م، واعتمد للن�سر يف 5/26 / 2015م(
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Abstract
In the twentieth century, some important experiences in Islamic 
economic evolution had been implemented and presented an important 
role in establishing Islamic banks as well as the conversion of some 
traditional banks towards applying Islamic banking theory. Some 
Islamic countries, tended towards Islamizing their financial and banking 
systems, such as Malaysia, which considered as the world leader in 
establishing the first real Islamic capital market that was considered as 
a nucleus for the spread of its effects in other Islamic countries.
Key words: Islamic capital market, the traditional market, an Islamic 
financial system, Islamic law, the Malaysian experience.
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متهيد: 

لقد �سهدت ال�سنوات الأخرية اهتمامًا متزايدًا من قبل امل�ستثمرين واملحللني املاليني بالأ�سواق 

ا�ستثمارية  فر�سًا  الأ�سواق متثل  تلك  اأن  العلمية  بالتجارب  ثبت  فقد  النامية،  الدول  املالية يف 

كفاءة  وت�ساهم  الدول،  تلك  يف  والأجنبية  املحلية  الأموال  لروؤو�س  هام  جذب  وعامل  ممتازة 

الأ�سواق املالية وتنظيمها م�ساهمة ايجابية يف النمو القت�سادي ال�سامل للبالد، من خالل حجم 

الأموال املتداولة والعدد الكبري من ال�سركات التي تتداول اأ�سهمها يف تلك الأ�سواق تعطى موؤ�سرًا 

وا�سحًا على مدى اأهمية �سوق الأوراق املالية كاأحد اأهم املوؤ�س�سات العاملة يف �سوق راأ�س املال 

بل من اأهم املوؤ�س�سات املوؤثرة يف اقت�ساديات الدول.

تعترب �سوق الأوراق املالية الإ�سالمية فر�سة هامة جدًا لكل م�ستثمر م�سلم، حيث يتمكن من تقليل 

خ�سائره وخماطره وزيادة عائداته من خالل تنويع حمفظته املالية، واختيار الأدوات الأقوى 

والأكرث جناحًا وم�سروعية، كما متثل �سوق الأوراق املالية الإ�سالمية حمطة هامة لإعادة تنقية 

و�سخ الأموال احلالل ومتويل امل�سروعات البناءة والناجحة مما يوؤدي اإىل زيادة معدل النمو 

القت�سادي من خالل زيادة اإنتاج الطيبات يف املجتمع.

 اإن ظهور �سوق اأوراق مالية اإ�سالمية ي�سفي تغريات نوعية ملحوظة، اإذ تفتح اأبوابًا واأبعادًا 

املالية  واملدخرات  الأر�سدة  من  املزيد  ا�ستقطاب  يف  العاملية  املالية  الأ�سواق  فاعلية  من  تزيد 

تاأثري  املالية والنقدية من  ما ت�سفيه خ�سائ�س منتجاتهم  الأفراد واملوؤ�س�سات مع  للماليني من 

تنمية  يف  اأدوارها  وفاعلية  �سموليتها  وزيادة  العاملية  املالية  الأ�سواق  ا�ستقرار  على  اإيجابي 

القت�ساديات العاملية ورفاهية املجتمعات الإن�سانية.

م�سكلة البحث: 

اأفرزته من موؤ�س�سات مالية تعمل يف تداول منتجات  اإن حداثة ال�سناعة املالية الإ�سالمية وما 

تلك ال�سناعة دفع بع�س الدول الإ�سالمية اإىل اإن�ساء �سوق مالية اإ�سالمية لتجنيب امل�ستثمرين 

اإطار  يف  الأ�سواق  تلك  ل�سبط  م�ست  بل  عنها،  غنى  يف  هم  �سبهات  دينهم  على  احلري�سني 

املعامالت الإ�سالمية ا�ستحداث اأدوات متوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية يف تلك الأ�سواق 

املالية ليت�سنى جلمهور املتعاملني امل�سلمني التعامل بهذه ال�سوق بدًل من حرمانهم من فوائدها 

يف  الوقوع  دون  الأ�سواق  تلك  يف  ال�ستثمار  من  ال�سائلة  الأموال  اأ�سحاب  فيمكن  ومميزاتها 

الربا)اأخذًا اأو عطاء(، ومبعنى اآخر:

ما اأهمية اإن�ساء �سوق لالأوراق املالية الإ�سالمية، وما هي مزايا جتربة �سوق راأ�س املال الإ�سالمي 

مباليزيا؟
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فر�سية البحث: 

 ينطلق البحث من فر�سية اأ�سا�سية هي: 

الأموال  و�سخ  تنقية  لإعادة  رائدة  جتربة  مباليزيا  الإ�سالمي  املال  راأ�س  �سوق  جتربة  تعترب   

احلالل ومتويل امل�سروعات البناءة والناجحة مما يوؤدي اإىل زيادة معدل النمو القت�سادي من 

خالل زيادة اإنتاج الطيبات يف املجتمع.

منهجية البحث: 

اأ�سلوب  النقدي، وهو  التحليلي  اتبعنا املنهج الو�سفي  الدرا�سة،  التحقق من فر�سية  اأجل   من 

بحثي يهدف اإىل و�سف دقيق للظاهرة حمل الدرا�سة وجمع البيانات واملعلومات الدقيقة عنها من 

م�سادرها الأولية. و�سيتم ذلك من خالل و�سف �سوق الأوراق املالية الإ�سالمية، وما يجري فيها 

من معامالت وعمليات، وما تقوم به من وظائف، ثم حتليل تلك الوظائف والعمليات واملعامالت 

يف �سوء املنظور الإ�سالمي، ونقدها، وبيان ما يوافق ال�سرع منها، وما يخالف ال�سرع، ومقارنة 

مدى  ملعرفة  املالية  الأوراق  اأ�سواق  عمل  يف  الإ�سالمية  النظرية  مع  والعمليات  املعامالت  هذه 

تطابق الواقع مع النظرية، كما اأن البحث بطبيعته يندرج حتت �سقف املنهج الإ�ستنتاجي الذي 

اإىل  الفر�سية  حول  البيانات  جمع  ويتم  البحث  ت�سميم  عليها  يبنى  خا�سة  فر�سية  من  ينطلق 

اأن يتم اإثباتها وبالتايل نتائج البحث تكون معتمدة على اإثبات �سحة الفر�سية ومن ثم تعميم 

النتائج.

اأهداف البحث: 

 يهدف هذا البحث اإىل ما يلي

اإ�سالمية وذلك من خالل التقومي ال�سرعي  اأوراق مالية  اإقامة �سوق  1- بيان �سوابط و�سروط 

لأحكام  وفقًا  تتم  التي  املعامالت  لتنمية  الع�سرية،  املالية  الأوراق  �سوق  لنموذج  والقت�سادي 

ال�سيغة  املعامالت  تاأخذ جميع  اأن  اإىل  املعامالت،  الغالبة من بني جمموع  ال�سرع، ولتكون هي 

الإ�سالمية باإذن الله.

العملي  الواقع  خالل  من  الإ�سالمية  املالية  الأوراق  �سوق  جتربة  اأداء  تقييم  على  الوقوف   -2

ل�سوق الأوراق املالية الإ�سالمية مع اإبراز اأوجه الختالف فيما بينها وبني �سوق الأوراق املالية 

التقليدية.

3- اإلقاء ال�سوء على الأدوات املالية ال�ستثمارية الإ�سالمية املتداولة يف �سوق الأوراق املالية 

الإ�سالمية وعر�س اأنواع املعامالت التي جتري فيها.

اقت�ساديات  على  الإ�سالمية  املالية  الأوراق  �سوق  يف  الأداء  موؤ�سرات  انعكا�سات  تو�سيح   -4

البلدان التي تعمل فيها.

الإ�سالمية وتعميم  املالية  الأوراق  تتعلق مبعايري جناح �سوق  بنتائج وتو�سيات  5- اخلروج 
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التجربة الإ�سالمية على اأ�سواق الأوراق املالية التقليدية الأخرى.

اأهمية البحث: 

 ميكن اإبراز اأهمية هذا البحث من خالل ما يلي:

لالأموال  حماية  من  القت�سادية  احلياة  يف  به  تقوم  وما  الإ�سالمية  املالية  الأوراق  �سوق   -

والرثوات الإ�سالمية، وا�ستثمارها وتنميتها واملحافظة على ا�ستقرار النظام املايل والقت�سادي 

لالأمة الإ�سالمية، مما ي�ساهم يف تطوير اأ�سواق مالية جديدة من�سبطة بال�سرع.

وكيفية  واأ�ساليبها  باأ�سولها  يحيط  ل  املالية  الأوراق  اأ�سواق  يف  متار�س  التي  املعامالت  اإن   -

تنفيذها اإل القلة القليلة التي مار�ست التعامل مع املوؤ�س�سات الدولية واأ�سواق املال العاملية.

ظل  يف  املعا�سر  القت�سادي  واقعنا  عن  ال�سوق  هذه  غياب  با�ستحالة  القناعة  درجات  اأعلى   -

قيام وانت�سار ال�سركات امل�ساهمة والتي اأ�سحت اأبرز معامل هذا الع�سر ولكن بعد تطهريها من 

�سوائبها واأدرانها.

التجربة  تاأ�سيل  اأجل  الإ�سالمية من  ال�سوق  تفا�سيل ودقائق هذه  - كان لبد من اخلو�س يف 

الإ�سالمية يف اإطار عمل الأ�سواق املالية العاملية.

احلياة  عن  ومنعزٌل  احل�سارة  ركب  عن  متخلٌف  باأنه  الإ�سالم  عن  التهام  رفع  يف  امل�ساهمة   -

الواقعية واأنه غري قادر على مواجهة حتديات الع�سر.

- اإثبات اأن الإ�سالم قادر على اإقامة اأ�سواقه اخلا�سة به وفق روؤيته ال�سرعية حتى ميكن امل�ستثمر 

امل�سلم احلري�س على دينه من ا�ستثمار اأمواله دون الوقوع يف ال�سبهات واملحرمات.
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املبحث الأ�ل:

 �سوق راأ�ص املال الإ�سالمي يف ماليزيا)الطبيعة �الن�ساأة(

تتوافر  الذي  ال�سوق  باأنه  الإ�سالمي  املال  راأ�س  �سوق  املاليزية  املالية  الأوراق  هيئة  عرفت 

ال�سريعة  اأحكام  مع  متاما  املتوافقة  الأجل  وطويلة  متو�سطة  والتمويل  ال�ستثمار  فر�س  فيه 

الإ�سالمية وخالية من الأن�سطة املحرمة �سرعا ًكالتعامل بالربا واملقامرة وبيوع الغرر وغريها، 

املوارد  ولتجميع  املختلفة  القت�سادية  الأن�سطة  لتمويل  فر�س  فيه  يتوفر  مايل  �سوق  هو  اإذن 

.
)1(

املالية وال�ستثمارية املتوافقة مع مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية

 ول�سمان التزام اأن�سطة �سوق راأ�س املال الإ�سالمي مببادئ ال�سريعة الإ�سالمية، تخ�سع اأن�سطة 

املعامالت  جمال  يف  املخت�سني  واخلرباء  ال�سرعيني،  امل�ست�سارين  واإ�سراف  لرقابة  ال�سوق 

.
)2(

ال�سرعية وخا�سة فيما يتعلق باملعامالت املالية

تعود ن�ساأة اأن�سطة ال�ستثمار الإ�سالمي يف ماليزيا اإىل اأوائل ال�ستينات عندما مت اإن�ساء هيئة 

�سندوق احلجاج يف نوفمرب/ت�سرين الثاين1962 م، والتي تدير اأموال احلجاج ب�سكل متوافق 

مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، واأما البداية احلقيقية لتطور نظام العمل امل�سريف الإ�سالمي يف 

 Islamic Banking ماليزيا فكانت يف عام 1983 م مع اإ�سدار قانون العمل امل�سريف الإ�سالمي

واملعامالت  اخلدمات  من  جمموعة  عرب  م   1983 اأبريل/ني�سان   7 يف  تطبيقه  بداأ  والذي   Act
، تبع ذلك 

)3(
اإ�سالمي ماليزي اأول بنك  امل�سرفية املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية، ومت تاأ�سي�س 

التاأمني  قانون  1984م بعد �سدور  املاليزي يف عام  الإ�سالمي  التكافلي  التاأمني  تاأ�سي�س �سركة 

الإ�سالمي يف العام نف�سه. وقد اأدى هذا اإىل ظهور نافذة املعامالت الإ�سالمية يف البنوك التجارية 

التقليدية املعروفة با�سم نظام العمل امل�سريف الالربوي.

يف عام1993 م التي تلقت م�ساندة من قبل احلكومة املاليزية حيث اأجاز البنك املركزي املاليزي 

للبنوك التقليدية الربوية توفري خدمات املعامالت الإ�سالمية فيها.

الت�سعينات من  اأوائل  اإىل  فيعود  ماليزيا  الإ�سالمي يف  املال  راأ�س  ل�سوق  التطور احلقيقي  اأما 

الإ�سالمية  ال�سكوك  وطرح  باإ�سدار   shell mds sdn bhd �سركة  قامت  عندما  املا�سي  القرن 

))) هيئة االأوراق املالية املاليزية، 20004 �س 54.

)2) مركز تطوير �سناعة االأوراق املالية، 2004، �س2).

)3) اأول بنك اإ�سالمي ماليزي وهو » بنك اإ�سالم ماليزيا برهاد، والذي بداأ عملياته يف ) يوليو/متوز 983) م بفرع وحيد يف العا�سمة 

كواالملبور.
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للتداول لأول مرة يف ال�سوق املحلي يف عام 1990 م، تبع ذلك اإ�سدار العديد من الأدوات املالية 

راأ�س  �سوق  يف  الإ�سالمية  بالأدوات  العمل  وتر�سيخ  تعميق  اإىل  اأدى  مما  الأخرى،  الإ�سالمية 

 BIMB اأ�س�ست«  م،   1994 عام  من  فرباير/�سباط  ويف  وات�ساعه،  ماليزيا  يف  الإ�سالمي  املاِل 

Securities Sdn. Bhd«، وفقًا لأحكام قانون �سناعة الأوراق املالية لعام 1983 م، وقد بداأت 
ال�سم�سرة  تاأ�سي�س نوافذ  للعام ذاته، ومن ثم بداأ  اأغ�سط�س/اآب  الر�سمية يف  ممار�سة عملياتها 

.
)5(

، ونظام �سناديق ال�ستثمار الإ�سالمية
)4(

الإ�صالمية

ويف 17 اأبريل/ني�سان 1999 م، مت حتديد موؤ�سرات حركة اأ�سعار جميع الأ�سهم العادية املتوافقة 

موؤ�سر  عليه  واأطلق  املاليزية،  البور�سة  يف  الرئي�سية  اللوحة  يف  املدرجة  ال�سريعة  اأحكام  مع 

املاليزية هي  البور�سة  املدرجة يف  الأ�سهم  ثلثي  اأكرث من  »Shariah Index« حيث  ال�سريعة 

من الأ�سهم املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة وفقًا للجنة ال�ست�سارية ال�سرعية لهيئة الأوراق املالية 

املاليزية، وذلك لقيا�س اأداء الأ�سهم املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة واملدرجة على اللوحة الرئي�سية 

 .
)6(

يف البور�سة املاليزية

وتعد هذه التطورات الإيجابية خطوة جوهرية يف بناء وتنظيم �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف 

لهيئة  الإدارية  اجلهة  مع  بالتعاون  ال�سرعية  ال�ست�سارية  اللجنة  لرقابة  يخ�سع  حيث  ماليزيا، 

الأوراق املالية املاليزية، وقد �ساهمت الهيئة م�ساهمة اأ�سا�سية يف تطوير هذا ال�سوق، ومن اأهم 

املجالت التي �ساهمت الهيئة يف توفريها: 

املال  راأ�س  ب�سوق  املتعلقة  واحلوارات  املناق�سات  وعقد  والبحوث،  الدرا�سات  كافة  توفري   -1

ال�ست�سارية  واللجنة  للهيئة،  الإدارية  اجلهة  ت�سكيل  اجلانب  لهذا  خ�س�س  حيث  الإ�سالمي، 

ال�سرعية التي تهتم بعمل الدرا�سات واملناق�سات الدورية.

2- املحاولت اخلا�سة لتطوير فعالية الأدوات املالية الإ�سالمية وتقويتها.

الندوات،  خالل  من  والدويل  املحلي  امل�ستوى  على  الإ�سالمي  املال  راأ�س  �سوق  تقدمي   -3

املحا�سرات، وغريها من الأ�ساليب التي تقدم ال�سورة الكاملة لهذا ال�سوق، وطبيعته، واأن�سطته.

- اأهمية �سوق راأ�ص املال الإ�سالمي

متيز  التي  الأمور  اأحد  واملتكاملة  ال�ساملة  ب�سورته   
)7(

الإ�سالمي التمويل  قطاع  ظهور  يعترب 

منا�سبة  بيئة  اإيجاد  يف  �ساهمت  تفاعلية  عالقة  الأطراف  هذه  بني  وتوجد  املاليزي،  القت�ساد 

التمويلية  املوارد  فاعل يف جتميع  القطاع دور  القطاع، ولهذا  لهذا  لتحقيق معدلت منو عالية 

الالزمة لالأن�سطة القت�سادية يف ماليزيا، حيث اإن �سوق راأ�س املال الإ�سالمي جزء هام ومكمل 

)4) �سركات ال�سم�سرة التقليدية التي تقدم فيها ال�سم�سرة االإ�سالمية.

icm.pdf/3053 http://staf.uum.edu.my/alib/wb : 5) نقال عن املوقع(

املحا�سبة والتمويل،  املالية،ر�سالة ماج�ستري يف  لــالأوراق  فل�سطني  اإ�سالمية يف �سوق  نافذة  اأبو �سعبان، مقرتح فتح  ))) مهند، ممدوح 

اجلامعة االإ�سالمية غزة، 0)20، �س 0).

))) يتكون قطاع التمويل االإ�سالمي يف ماليزيا من: )- التاأمني االإ�سالمي)التكافل(، 2- �سوق اإ�سالمي للمعامالت بني امل�سارف 3- �سوق 

راأ�س املال االإ�سالمي.
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يف تو�سيع وتعميق ال�سوق املايل الإ�سالمي يف ماليزيا. 

امل�سلمني  جمهور  من  املتزايدة  الطلبات  بتلبية  ماليزيا  يف  الإ�سالمي  املال  راأ�س  �سوق  يقوم   

املاليزيني على الأدوات املالية الإ�سالمية، ويقدم هذا ال�سوق العديد من اخلدمات اأهمها:

1- توفري فر�س ا�ستثمارية متوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية: يتيح �سوق راأ�س املال الإ�سالمي 

باملحرمات  تتعامل  ل  التي  القطاعات  يف  امل�سلمني  للم�ستثمرين  املمتازة  ال�ستثمارات  فر�سة 

ال�سوق  هذا  اأن�سطة  مطابقة  ل�سمان  �سرعية  رقابية  جهة  اجلانب  هذا  على  وت�سرف  ال�سرعية. 

حقوقهم  حماية  اإىل  بالإ�سافة  بال�سوق،  امل�ستثمرين  ثقة  يعزز  مما  الإ�سالمية  ال�سريعة  لأحكام 

القانونية واإعداد كافة الت�سريعات والقوانني الالزمة وتقدميها للجهات املخت�سة، وتكييفها مع 

اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية.

2- توفري الأدوات املالية املتوافقة مع البعد ال�سرعي والقانوين: يتيح ال�سوق الفر�سة للجهات 

امل�سدرة لإ�سدار الأدوات املالية املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية ل�سيما الأ�سهم العادية 

، لتعزيز ثقة اجلمهور باجلهات امل�سدرة 
)8(

وال�سكوك الإ�سالمية القابلة للتداول يف هذا ال�سوق

لالأدوات املالية ال�سرعية، كما توفر ال�سوق احلماية القانونية يف كافة الأمور املتعلقة باإ�سدار 

الأدوات املالية ال�سرعية والتداول بها يف ال�سوق.

3- الإ�سراف والرقابة ال�سرعية على كافة املعامالت: اأ�سبحت هيئة الأوراق املالية املاليزية جهة 

رقابية رئي�سة، وهي م�سئولة عن تطوير وتدعيم �سوق راأ�س املال الإ�سالمي على امل�ستوى املحلي 

والعاملي بالتعاون مع م�ساركي ال�سوق، وقد اعتربت الهيئة من الأهداف الرئي�سية ل�سوق راأ�س 

املال املاليزي جعل ماليزيا مركزًا دوليًا ل�سوق راأ�س املال الإ�سالمي، ولتحقيق هذا الهدف فاإن 

الهيئة قد عملت على ترويج الأدوات املالية الإ�سالمية املتداولة يف ال�سوق املحلي على امل�ستوى 

العاملي من خالل الندوات والدورات وغريها، جلذب امل�ستثمرين الأجانب لتوظيف اأموالهم يف 

امل�ساريع املحلية.

التنمية  يف  الإ�سالمي  املال  راأ�س  �سوق  ي�ساهم  املاليزي:  القت�ساد  قدرات  وتعزيز  تنمية   -4

خالل  من  وذلك  واخلا�س  العام  للقطاعني  التنموية  امل�ساريع  يف  ل�سيما  املاليزية  القت�سادية 

مع  ومتوافقة  نافعة  ا�ستثمارات  اإىل  وتوجيهها  الأموال،  لأ�سحاب  الفائ�سة  الأموال  تعبئة 

اأحكام ال�سريعة، ومتما�سية مع رغبة امل�ستثمرين يف توظيف اأموالهم يف امل�ساريع ال�ستثمارية 

الإ�سالمية التي تدر عليهم العوائد والأرباح امل�سروعة بعيدًا عن الربا املحرم �سرعًا، كما ي�ساهم 

تتعامل  التي ل  املحلية  امل�ساريع  لتوظيفها يف  الأجنبية  الأموال  ال�سوق يف جذب روؤو�س  هذا 

النظام املايل الإ�سالمي يف ماليزيا  اإىل تطوير  اأدت  باملعامالت املحرمة �سرعًا وهذه احلالة قد 

حيث حقق القت�ساد املاليزي معدلت مرتفعة يف النمو القت�سادي.

املالية  االأوراق  لهيئة  ال�سرعية  اال�ست�سارية  اللجنة  عن  ال�سادرة  للقرارات  بها  والتداول  املالية  االأدوات  هذه  اإ�سدار  عملية  تخ�سع   (8(

املاليزية، والتعليمات اخلا�سة بعر�س ال�سكوك االإ�سالمية ال�سادرة عن هذه الهيئة، ومت تطبيق تلك التعليمات من تاريخ )2 يوليو 2004



ية
الم

س
اإل

ة 
لي

ما
 ال

ق
ورا

أل
ق ل

سو
ء 

شا
 إن

رة
رو

ض
ا« 

زي
لي

ما
ي 

 ف
ي

الم
س

اإل
ل 

ما
 ال

س
 رأ

ق
سو

ة 
رب

ج
»ت

33

العدد )3( دولة قطر- ذو احلجة 1436 هـ - �أكتوبر 2015م

املبحث الثاين:

 اخل�سائ�ص املميزة ل�سوق راأ�ص املال الإ�سالمي يف ماليزيا

الإ�سالم منهج �سامل للحياة لي�س فيما يتعلق باأمور العبادة فح�سب، واإمنا يف جميع املجالت، 

ومن هذا املنطلق بات من ال�سروري اإقامة �سوق راأ�س املال الإ�سالمي، لتحقيق م�سالح امل�سلمني 

املال  راأ�س  �سوق  عن  تامًا  اختالفًا  ال�سوق  هذا  ويختلف  �سريعتهم،  مع  املتوافقة  القت�سادية 

التقليدي يف جوانب متنوعة اأهمها:

- الإ�سراف والرقابة ال�سرعية: وتعد هذه اخلا�سية اإحدى الفوارق اجلوهرية بني هذا ال�سوق 

لرقابة  ماليزيا  يف  الإ�سالمي  املال  راأ�س  �سوق  يخ�سع  حيث  ماليزيا،  يف  التقليدي  وال�سوق 

اللجنة ال�ست�سارية ال�سرعية، وهذا للتاأكد من مطابقة هذه الأن�سطة لأحكام ال�سريعة و�سوابطها 

احل�سول  يتم  حيث  ال�سوق،  هذا  اأعمال  يف  مبا�سرة  تتدخل  ل  اللجنة  هذه  ولكن  تامًا،  التزامًا 

 باعتباره الإدارة امل�سئولة عن درا�سة 
)9(

على املعلومات املتعلقة بال�سوق من قبل الإدارة املخت�سة

وحتليل اأن�سطة ال�سوق وعر�سها للمناق�سة واتخاذ القرارات والفتاوى املنا�سبة. 

- العمليات واخلدمات املقدمة خالية من اأي حمظور �سرعي: تعد هذه اخلا�سية امليزة الرئي�سية 

التي يتميز بها �سوق راأ�س املال الإ�سالمي عن ال�سوق التقليدي، واأهم معامله هو)اإ�سقاط الفائدة 

عنا�سر  جانب  اإىل  املالية،  الأوراق  تداول  يف  ل�سيما  عطاء(  اأو  اأخذًا  عملياته  كل  من  الربوية 

املدرجة  امل�ساهمة  ال�سركات  اأن  من  التاأكد  يتم  واملي�سر،حيث  الغرر،  بيوع  مثل  اأخرى  حمرمة 

يف البور�سة املاليزية ل تتعامل باملحظورات ال�سرعية، واإمنا تعمل يف دائرة املباح، حيث يتم 

ا�ستبعاد امل�سارف الربوية و�سركات اخلمور، والتاأكد اأن اجلهات امل�سدرة لل�سكوك الإ�سالمية 

.
)10(

ملتزمة بالأ�س�س وال�سوابط ال�سريعة املقررة من اللجنة ال�سرعية

- اعتماد اأدوات مالية متوافقة مع مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية: يقوم �سوق راأ�س املال الإ�سالمي 

بدرا�سة بع�س الأدوات املالية التقليدية وفقًا لأحكام ال�سريعة مثل الأ�سهم العادية، وعقود ال�سراء 

Warrants، وعقود  امل�ستقة  الأ�سهم  ال�سراء من  Call Warrants وعقود  املوجودة  الأ�سهم  من 

ال�سادرة عن  الإ�سالمية  ال�سكوك  ال�سرعية ل�سيما  املالية  الأدوات  امل�ستقبليات، ويقوم بتفعيل 

ال�سركات اخلا�سة يف ماليزيا، والأدوات املالية املتداولة يف هذا ال�سوق يتم اإقرارها من اللجنة 

.
)11(

ال�ست�سارية ال�سرعية �سواء ما يتعلق باإ�سدارها اأو تداولها

)9) االإدارة املخت�سة هي ق�سم �سوق راأ�س املال االإ�سالمي تخ�سع عملية اإ�سدار هذه االأدوات املالية والتداول بها للقرارات ال�سادرة عن 

اللجنة اال�ست�سارية ال�سرعية لهيئة االأوراق املالية املاليزية، والتعليمات اخلا�سة بعر�س ال�سكوك االإ�سالمية ال�سادرة عن هذه الهيئة،و مت 

http://www.sc.com.my 2004 تطبيق تلك التعليمات من تاريخ )2 يوليو

)0)) اللجنة اال�ست�سارية ال�سرعية، 2005، �س ))

)))) اللجنة اال�ست�سارية ال�سرعية، 2003، �س 5
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- اللتزام بالقوانني والت�سريعات املختلفة ال�سادرة عن اجلهات املخت�سة: وتعد هيئة الأوراق 

املالية املاليزية امل�سئولة عن اإ�سدار القوانني ودرا�سة الأدوات املالية يف هذا ال�سوق.

الإ�سالمية«  ال�سكوك  بعر�س  اخلا�سة  »التعليمات  الهيئة:  هذه  عن  ال�سادرة  القوانني  ومن   

والتعليمات وال�سوابط ل�سركات ال�سم�سرة الإ�سالمية وغريها.

املبحث الثالث:

 اأد�ات �سوق راأ�ص املال الإ�سالمي يف ماليزيا

 اإن هيئة الأوراق املالية املاليزية جهة م�سئولة ب�سورة كاملة عن متابعة كافة اأن�سطة �سوق راأ�س 

عن  ال�سادرة  الإ�سالمية  املالية  الأدوات  باإ�سدار وتداول  واملتعلقة  ماليزيا،  الإ�سالمي يف  املال 

ال�سركات اخلا�سة يف ماليزيا، والتاأكد من التزام ال�سوق مببادئ و�سوابط ال�سريعة الإ�سالمية 

هذه  قبل  من  امل�سكلة  ال�سرعية  ال�ست�سارية  اللجنة  عن  ال�سادرة  بالقرارات  والتزامه  الغراء، 

الهيئة.

ال�ستثمارية  الإ�سدارات  مثل  الإ�سالمية  ال�سريعة  مبادئ  مع  املتوافقة  احلكومية  ال�سندات  اأما 

املركزي  البنك  لرقابة  فتخ�سع   Government Investment Issues –GII احلكومية 

.
)12(

املاليزي

 اإن اأدوات �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف ماليزيا ميكن تق�سيمها اإىل ثالثة اأق�سام رئي�سة كما يلي:

اأ�ًل: امللكية الإ�سالمية

اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية  ت�سمل امللكية الإ�سالمية الأدوات املالية ل�سيما الأ�سهم املتوافقة مع 

�سناديق  مثل  بالأ�سهم  يتعلق  وما  املاليزية،  البور�سة  يف  الرئي�سية  اللوحة  يف  واملدرجة 

ال�ستثمار الإ�سالمية Islamic Unit Trust Funds والتي ميكن نقل ملكيتها من �سخ�س لآخر 

Shariah Index فال يعد من الأدوات املالية، بل  اأو الهبة، واأما موؤ�سر ال�سريعة  بطريقة البيع 

عنا�سر  واأهم  ماليزيا،  يف  ال�سريعة  اأحكام  مع  املتوافقة  الأ�سهم  �سوق  اأداء  ملعرفة  مقيا�س  هو 

 :
)13(

ومكونات امللكية الإ�سالمية ما يلي

- الأ�سهم العادية: يف التجربة املاليزية تدرج هذه الأ�سهم يف البور�سة املاليزية لالأوراق املالية 

وتتكون من الأ�سهم ال�سادرة عن ال�سركات امل�ساهمة التي تخلو اأن�سطتها الأ�سا�سية من العنا�سر 

.Shariah Compliant Securities املحرمة �سرعًا فهي الأ�سهم املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة

http://www.bnm.gov.my ((2(

 http://www.klse.com.my ((3(
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- �سناديق ال�ستثمار الإ�سالمية: Islamic Unit Trust Funds �سناديق ال�ستثمار الإ�سالمية 

هي ال�سناديق التي تتوىل جتميع اأموال �سغار امل�ستثمرين ف�ساًل عن كبارهم يف �سورة وحدات 

ا�ستثمارية، يعهد باإدارتها اإىل جهة من اأهل اخلربة والخت�سا�س لتوظيفها يف ال�سركات املعرتف 

الإ�سالمية،  الإ�سالمية، واملعامالت  ال�ستثمار  ل�سيغ  ال�سرعية وفقًا  ال�ست�سارية  اللجنة  بها من 

يف  املدرجة  ال�سريعة  اأحكام  مع  املتوافقة  الأ�سهم  �سناديق  يف  التوظيف  املثال  �سبيل  وعلى 

البور�سة املاليزية، و�سناديق ال�سكوك الإ�سالمية.

- موؤ�سر ال�سريعة Shariah Index: املوؤ�سر هو رقم ح�سابي قيا�سي يعك�س تطور اأ�سعار التعامل 

يف �سوق معينة �سواء بالزيادة اأو النق�سان، وهو مقيا�س للتعرف على اأداء �سوق الأ�سهم ب�سورة 

عامة. ويف البور�سة املاليزية يعتمد موؤ�سر ال�سريعة لقيا�س حركة اأ�سعار جميع الأ�سهم العادية 

املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة املدرجة يف اللوحة الرئي�سية يف البور�سة، واأدائها ال�ستثماري، 

ويحت�سب با�ستخدام املتو�سط املتحرك لأ�سعار الأ�سهم لهذه ال�سركات، وعلى �سبيل املثال، عندما 

ي�سعد مثاًل موؤ�سر ال�سريعة من م�ستوى 115 نقطة اإىل 120 نقطة، فهذا يعني اأن متو�سط اأ�سعار 

اأ�سهم ال�سركات املو�سوعة عليه قد ارتفعت ب 5 نقاط، والنقطة هنا تعني مقدار التغري بوحدة 

البور�سة  يف  ال�سريعة  موؤ�سر  من  نوعان  ويوجد  هبوطًا،  اأو  �سعودًا  ال�سهم  �سعر  يف  واحدة 

املاليزية هما:

املوؤ�سر ال�سرعي كوالملبور.. 1

املوؤ�سر الإ�سالمي املاليزي لر�سيد ح�سني املحدودة – داو جونز.. 2

1999 م لتلبية الطلب من  اأبريل/ني�سان   17  بتاريخ 
)14(

مت ت�سميم املوؤ�سر ال�سرعي كوالملبور

قبل امل�ستثمرين املحليني والأجانب الراغبني بال�ستثمار يف الأ�سهم املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة 

املدرجة يف البور�سة املاليزية، وهذا املوؤ�سر يعترب دلياًل على الو�سع العام للبور�سة املاليزية 

يف اإطار الأ�سهم املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة، وميكن اأن يكون مفيدًا للم�ستثمرين عند ا�ستخدامه 

التي  فال�سركات  ا�ستثماراتهم،  مل�ستقبل  الأمثل  التخطيط  اأجل  من  الأ�سهم  اأداء  لتقييم  كمقيا�س 

يقا�س اأداوؤها ح�سب املوؤ�سر ال�سرعي كوالملبور تكون اأن�سطتها يف دائرة احلالل، ول ت�ستثمر 

اأموالها يف �سناعة الكحوليات اأو التبغ اأو منتجات يدخل فيها حلم اخلنزير، كما ل تتعامل مع 

البنوك الربوية.

عام  به  العمل  بداأ  فقد  جونز،  داو   – املحدودة  ح�سني  ر�سيد  املاليزي  الإ�سالمي  املوؤ�سر  اأما 

 10 يف  طرح   
)15(

 Rashid Hussain Berhad املحدودة  ح�سني  ر�سيد  �سركة  قبل  من  1992م 

 Rashid Hussain مايو/ 1996م ر�سميًا، وهو ي�سمى باملوؤ�سر ال�سرعي ر�سيد ح�سني املحدودة

.Berhad Shariah Index
ال�ست�سارية  اللجنة  لرقابة  يخ�سع  املوؤ�سر  اأ�سبح  الثاين1998م،  كانون  يناير/  �سهر  ومنذ 

)4)) يف ذلك احلني عرف باملوؤ�سر ال�سرعي لبور�سة كواالملبور لالأوراق املالية

)5)) وهو اأحد البنوك امل�سهورة يف ماليزيا يف الوقت احلا�سر.



36

العدد )3( دولة قطر- ذو احلجة 1436 هـ - �أكتوبر 2015م

ال�سرعية لهيئة الأوراق املالية املاليزية، ويعرف يف الوقت احلا�سر باملوؤ�سر الإ�سالمي املاليزي 

ر�سيد ح�سني املحدودة – داوجونز لأنه يخ�سع ملعايري داو جونز لتقييم اأداء ال�سركات املدرجة 

يف اللوحة الرئي�سة يف البور�سة واملرخ�سة بها من اللجنة ال�ست�سارية ال�سرعية.

ثانيًا: ال�سكوك الإ�سالمية

يف التجربة املاليزية، تعرف ال�سكوك الإ�سالمية باأنها ال�سكوك التي يتم اإ�سدارها وفقًا ملبادئ 

املالية  الأوراق  هيئة  يف  ال�سرعية  ال�ست�سارية  اللجنة  من  بها  امل�سموح  الإ�سالمية  ال�سريعة 

، ويتم اإ�سدار ال�سكوك الإ�سالمية من ال�سركات اخلا�سة والتعامل بها حتت رقابة هذه 
)16(

املاليزية

اللجنة، واأما ال�سكوك الإ�سالمية احلكومية فهي خا�سعة ملراقبة البنك املركزي املاليزي، وت�سدر 

هذه ال�سكوك على اأ�سا�س عقود �سرعية، وب�سوابط تنظم اإ�سدارها، وتختلف اأحكام ال�سك تبعًا 

لختالف العقد اأو ال�سيغ ال�ستثمارية التي �سدر ال�سك على اأ�سا�سها، ويخ�سع تداولها لل�سروط 

ال�سرعية املتعلقة بطبيعة املوجودات التي متثلها عند التداول، واإحدى خ�سائ�سها العائد على 

راأ�س  من  ثابتة  ن�سبة  هي  التي  الفائدة  اأ�سا�س  على  ولي�س  املتحقق،  الربح  من  ن�سبة  اأ�سا�س 

املال، وتتما�سى اأدواتها وفقًا ملبادئ ال�سريعة الإ�سالمية و�سوابطها. وميكن ت�سنيف ال�سكوك 

الإ�سالمية ح�سب اجلهات امل�سدرة كما يلي:

الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  مع  املتوافقة  ال�سكوك احلكومية  الإ�سالمية احلكومية:  ال�سكوك   -

 Government احلكومي  ال�ستثمار  �سهادات  مبثابة  املاليزية  احلكومة  اأ�سدرتها  التي 

Investment Certificates GIC ومت اإ�سدراها يف اأوائل عام 1983 م، وتعترب هذه ال�سهادات 
وتعرف  م،   1983 يوليو/متوز  ويف  املاليزية،  احلكومة  عن  �سادرة  فائدة  دون  �سهادات  اأول 

القر�س  ا�ستثمارية مت تطويرها وفق مبداأ  �سهادات  ال�ستثمارية احلكومية وهي  بالإ�سدارات 

يف  الإ�سالمية  امل�سرفية  الأعمال  حركة  مل�ساندة  كخطوة  املاليزية  احلكومة  قبل  من  احل�سن 

ماليزيا. والغر�س من اإ�سدار هذه ال�سهادات هو ح�سول احلكومة على الأموال الالزمة لتمويل 

ال�سهادات ل يحدد مقدمًا، وهذا يعطي  العائد على هذه  التنموية، وقيمة  اإنفاقها على امل�ساريع 

البنك الإ�سالمي املاليزي وكافة املوؤ�س�سات املالية الأخرى يف النظام املايل وامل�سريف املاليزي 

القدرة على ا�ستثمار اأموالهم يف املجالت ال�ستثمارية املتوافقة مع مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية، 

.
)17(

وت�سل مدة ا�ستحقاقها من �سنة اإىل خم�س �سنوات

وحاليًا يقوم البنك املركزي املاليزي بطرح الإ�سدارات ال�ستثمارية احلكومية اجلديدة امل�ستندة 

تطوير  يف  �ساهمت  الطريقة  وهذه  اإ�سافية،  كاأداة  الآجل  بالثمن  البيع  ملبداأ  وفقًا  الربح  اإىل 

اإ�سدارات �سكوك احلكومة املاليزية وفقًا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية يف ال�سوق املاليزي تطورًا 

.
)18(

كبريًا

)))) هيئة االأوراق املالية املاليزية، 2004، �س )3 

)))) هيئة االأوراق املالية املاليزية،)200،�س 8)

http://www.bnm.gov.my ((8(
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اإحدى  عن  ال�سركات،عبارة  عن  ال�سادرة  الإ�سالمية  ال�سكوك  لل�سركات:  الإ�سالمية  ال�سكوك   -

الأدوات املالية ال�ستثمارية متو�سطة اأو طويلة الأجل التي اأ�سدرتها ال�سركات اخلا�سة وطرحت 

فكرة هذه ال�سكوك يف ماليزيا عام1990 م، وتعد هذه ال�سكوك اأحد اأ�سكال التعامالت البارزة يف 

ال�سوق، وحاليًا ت�سدر هذه ال�سكوك وفقًا ملبادئ البيع بالثمن الآجل، واملرابحة، وال�ست�سناع، 

والإجارة، وامل�ساربة وامل�ساركة.

ثالثًا: خدمات الو�ساطة

اإن فئة الو�سطاء املاليني تلعب دورًا هامًا يف اإدارة وتنظيم عمليات تبادل الأ�سهم ل�سيما الأ�سهم 

ال�ستثمار  و�سناديق  املاليزية  البور�سة  يف  املدرجة  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  مع  املتوافقة 

لأحكام  وفقًا  معامالتها  ومتار�س  والفائ�س،  العجز  وحدات  بني  و�سيطًا  وتعترب  الإ�سالمية، 

ال�سريعة وهي خالية من عنا�سر حمرمة �سرعًا، واإحدى خدماتها هي توفري املعلومات الالزمة 

للبائعني وامل�سرتين عن كافة الأمور ذات ال�سلة بها.

اأما الرقابة ال�سرعية اأي�سًا تعترب اإحدى اخلدمات اجلوهرية املتوفرة يف �سوق راأ�س املال الإ�سالمي 

اأهم  اأن�سطة يف هذا ال�سوق باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية،ومن  يف ماليزيا، وهذه ل�سمان التزام 

اأق�سام خدمات الو�ساطة املتوفرة يف هذا ال�سوق ما يلي:

- ال�سم�سرة: ميكن تعريف ال�سم�سرة �سرعًا باأنها الو�ساطة بني البائع وامل�سرتي مقابل اأجرة يف 

غري عقد اإجارة، وال�سم�سار م�سئول عن اإمتام البيع وال�سراء يف الأ�سهم املدرجة يف البور�سة 

الإ�سالمية  ال�سم�سرة  خدمة  ال�سما�سرة  �سركات  بع�س  توفر  املاليزية  التجربة  ويف  باأجرة، 

يف  لال�ستثمار  امل�سلمني،وغريهم  جمهور  ت�ساعد  والتي   Islamic Stockbroking Services
الأ�سهم املدرجة يف البور�سة املاليزية املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية فقط، والتي ت�سمح 

بها اللجنة ال�ست�سارية ال�سرعية لهيئة الأوراق املالية املاليزية للتداول بها.

- اإدارة ال�ستثمار: اإدارة ال�ستثمار عبارة عن اأعمال الإدارة ملحفظة الأوراق املالية التي تديرها 

ومتار�سها ال�سركات املحددة ذات املوؤهالت واملوا�سفات املعينة لغر�س ال�ستثمارات نيابة عن 

عمالئها.

وتركز �سناديق اإدارة ال�ستثمار الإ�سالمية يف ماليزيا حاليًا على اأ�سحاب املدخرات ال�سغرية 

حيث تتجمع من الأموال لت�سكيل حمافظ ا�ستثمارية وفق مبداأ التنويع الذي يوؤدي اإىل تقليل 

ال�سوابط  مع  املتوافقة  ال�ستثمارات  جمال  يف  ال�سناديق  هذه  وت�ستثمر  ال�ستثمار،  خماطر 

اإدارة  ودور  للمدخرات،  الوكالء  اأو  كالو�سطاء  فعليًا  ال�سناديق  هذه  ودور  وعمل  ال�سرعية، 

ال�ستثمار يف ال�سوق املاليزي احلايل اأ�سمل من هذه ال�سناديق.

- الرقابة ال�سرعية: اإن �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف ماليزيا خا�سع للرقابة ال�سرعية وتعترب 

اللجنة ال�ست�سارية ال�سرعية اجلهة الرقابية ال�سرعية العليا، وقد اأ�س�ست من قبل هيئة الأوراق 

املالية املاليزية، ومتار�س الرقابة يف هذا ال�سوق بالتعاون مع ق�سم �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف 

الهيئة، والذي يقوم بدرا�سة الأدوات املالية املتداولة يف هذا ال�سوق وحتليلها بدقة. بالإ�سافة 
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ال�سكوك  اإ�سدار  عملية  يف  هامًا  دورًا  يلعبون  الذين  امل�ستقلني  ال�سرعيني  امل�ست�سارين  اإىل 

الإ�سالمية ب�سورة خا�سة.

املبحث الرابع:

 د�ر هيئة الأ�راق املالية املاليزية

يف تطوير �سوق راأ�ص املال الإ�سالمي يف ماليزيا

ت�سجيع  ب�سبب  م   1990 عام  بعد  ملحوظًا  ماليزيا تطورًا  الإ�سالمي يف  املال  راأ�س  �سوق  �سهد 

احلكومة املاليزية ودور هيئة الأوراق املالية املاليزية يف تطوير هذا ال�سوق وفق ا�سرتاتيجيات 

وا�سحة وحمددة، لكي ت�سبح بدياًل �سرعيًا لل�سوق التقليدي، ومن الإ�سرتاتيجيات الفاعلة التي 

انتهجتها الهيئة لتطوير �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف ماليزيا ما يلي:

�ساأنه  من  ما  وكل  واحلوار  واملناق�سة  والدرا�سة  البحث  جمال  يف  الت�سهيالت  كافة  توفري   -1

تطوير �سوق راأ�س املال الإ�سالمي: تقوم اللجنة ال�ست�سارية ال�سرعية بالتعاون مع ق�سم �سوق 

راأ�س املال الإ�سالمي على عمل الدرا�سات واملناق�سات واحلوارات الدورية بينهم وبني متعاملي 

ال�سوق فيما يتعلق مبعامالت هذا ال�سوق من وقت لآخر، وهذا للتاأكد من اأن معامالته ت�سري وفقًا 

لأحكام ال�سريعة والتزام املتعاملني بالت�سريعات ال�سادرة عن الهيئة التي ل تتعار�س مع اأحكام 

ال�سريعة.

2- التخطيط جلعل ماليزيا مركزًا دوليًا ل�سوق راأ�س املال الإ�سالمي: طرحت هيئة الأوراق املالية 

املاليزية يف عام 2001 اخلطة الرئي�سية ل�سوق راأ�س املال املاليزي وا�ستملت على �ست اأهداف 

ال�ساملة، وهي مبنية على روؤية للو�سع الإ�سرتاتيجي  جوهرية منظمة، و مت ت�سميتها اخلطة 

 ،2010 حتى   2001 من  اأعوام  لع�سرة  املاليزي  املال  راأ�س  �سوق  لتطوير  امل�ستقبلي  والجتاه 

واأحد اأهدافها اجلوهرية هو اعتبار ماليزيا مركزًا دوليًا ل�سوق راأ�س املال الإ�سالمي، ولتحقيق 

هذا الهدف عر�ست الهيئة عددًا من الإ�سرتاتيجيات املختارة اجلوهرية منها:

- توفري املنتجات واخلدمات التناف�سية ذات ال�سلة ب�سوق راأ�س املال الإ�سالمي ب�سكل م�ستمر.

- خلق �سوق فعالة لتعبئة ال�سناديق الإ�سالمية بكفاءة وفعالية.

- التاأكد من اأن ماليزيا توفر اأطرًا تنظيمية و�سريبية وحما�سبية مالئمة و�ساملة ل�سوق راأ�س 

املال الإ�سالمي.

 - احل�سول على اعرتاف دويل باعتبار ماليزيا مركزًا دوليًا ل�سوق راأ�س املال الإ�سالمي.

3- تعيني هذه الهيئة رئي�سًا للجنة التنفيذية يف املنظمة الدولية لهيئة الأوراق املالية.
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تعيني  املاليزي  الإ�سالمي  املال  راأ�س  �سوق  وتطور  بزيادة  الدويل  العرتاف  مظاهر  من  لعل 

املالية  الدولية لهيئة الأوراق  التنفيذية يف املنظمة  املاليزية رئي�سًا للجنة  املالية  هيئة الأوراق 

�سوق  واعرتفت  الإ�سالمي،  املال  راأ�س  �سوق  يف  والعمليات  الأن�سطة  يف  بدورها  تقوم  كي 

الإ�سالمي  املال  راأ�س  Dow Jones Islamic Market – Djim ب�سوق  الإ�سالمية  داو جونز 

اأن احلكومة املاليزية تدعم  املاليزي، واعتربته منوذجًا عامليًا يف القطاع املايل الإ�سالمي، كما 

وت�سجع با�ستمرار كافة اجلهود التي تبذلها اجلهات املعنية لتطوير املعامالت واخلدمات املالية 

الإ�سالمية، لتلبية احتياجات ال�ستثمار والتمويل الإ�سالمي يف امل�ستويات املحلية والعاملية.

4- توفري البنية التنظيمية والقانونية والرقابية حلماية املتعاملني يف �سوق راأ�س املال الإ�سالمي

حيث اأ�سدرت الهيئة التعليمات والت�سريعات الالزمة، وحتر�س على تقدمي توجيهات واإر�سادات 

.
)19(

لكافة املتعاملني حلماية حقوقهم

5- توفري التدريب والتعليم فيما يتعلق مبعامالت �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف ماليزيا وتلعب 

الهيئة دورًا بارزًا يف اإيجاد التوعية واملعرفة مبعامالت �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف ماليزيا 

لدى جمهور امل�سلمني ل�سيما املتعاملني يف ال�سوق واملوظفني فيه، والباحثني واملحللني املحليني 

اأو الأجانب يف جمال �سوق راأ�س املال الإ�سالمي، وهذه من خالل م�ساركة الهيئة يف الدورات 

التدريبية املكثفة، والندوات واملوؤمترات يف املحافل املحلية اأو الدولية.

املبحث اخلام�ص:

د�ر الرقابة ال�سرعية يف �سوق راأ�ص املال الإ�سالمي يف ماليزيا

ال�سرعية يف �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف ماليزيا بالعديد من املهام يف جمال  الرقابة   تقوم 

والتدريب  والتوجيه  والتوعية  القرارات،  واإ�سدار  ال�ست�سارات،  وتقدمي  واملراجعة،  الرقابة 

وميكن  املتعاملني  وا�ستف�سارات  اأ�سئلة  على  والرد  املالية،  الأدوات  وتطوير  وتفعيل  للعاملني، 

عر�س اأهم هذه املهام فيما يلي: 

1- الرقابة: تعترب اللجنة ال�سلطة العليا يف مراقبة اأن�سطة �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف ماليزيا 

والتاأكد من اأن معامالته تتم وفقًا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، وتعمل هذه اللجنة بالتعاون مع 

اجلهة الإدارية لهيئة الأوراق املالية املاليزية على اإبداء الراأي ال�سرعي يف تطوير موارد الأموال 

الإ�سالمية، واأدواتها وفقًا لل�سريعة.

2- مركز لال�ست�سارة واملراجعة: وتعترب هذه اللجنة مركزًا لال�ست�سارة واملراجعة لهيئة الأوراق 

)9)) مركز تطوير �سناعة االأوراق املالية، 2004، �س )
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املالية املاليزية يف كافة الأمور املتعلقة بتطوير �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف ماليزيا. وت�ساعد 

اإن  ال�سوق  بهذا  املرتبطة  لالأمور  ال�سرعي  الراأي  اإبداء  يف  ال�سوق  بهذا  العالقة  ذات  الأطراف 

اإبداء  عن  م�سئولة  اأي�سًا  اإنها  والتدقيقية.كما  القانونية  ال�ست�سارات  تقدمي  مثل  منها،  طلب 

كما  ال�ستثمارية.  القرارات  اتخاذ  على  وم�ساعدتهم  امل�سلمني،  للم�ستثمرين  مبا�سرة  الن�سيحة 

تقدم التوجيهات املتعلقة بالتعامل بالأوراق املالية التقليدية، واإقرار ال�سوابط ال�سرعية لإ�سدار 

ال�سكوك الإ�سالمية.

لتوجيه  الإ�سالمي  املال  راأ�س  �سوق  يف  ال�سرعية  الق�سايا  بكافة  املتعلقة  القرارات  اإ�سدار   -3

جمهور امل�سلمني: وذلك بغر�س التاأكد من ثبات القرارات ال�سرعية وخلوها من املخالفة لالآراء 

اللجنة  الداخلي امل�ستقل يف هذه  ال�سرعي  الفقهاء املاليزيني. وي�ساهم امل�ست�سار  ال�سرعية لدى 

ل�سيما يف اإ�سدار ال�سكوك الإ�سالمية بدور بارز يف تقرير الراأي ال�سرعي والإر�سادات املتعلقة 

بالعمليات الداخلية لل�سركات فقط، ول تقع عليه م�سوؤولية اإ�سدار القرارات جلمهور امل�سلمني 

.
)20(

ككل كالتقرير ال�سنوي

4- الرد على الأ�سئلة وال�ستف�سارات الفقهية: تتوىل اللجنة الرد على الأ�سئلة وال�ستف�سارات 

لهيئة  الإدارية  اجلهة  من  الأ�سئلة  اإليها  وتوجه  الإ�سالمي،  املال  راأ�س  ب�سوق  املتعلقة  الفقهية 

اأو  امل�ساهمة،  ال�سركات  اأو  فيها،  املوظفني  اأو  الباحثني  و�سائر  املاليزية،  املالية  الأوراق 

امل�ستثمرين، اأو احلكومة املاليزية نف�سها، مبا يف ذلك جمهور امل�سلمني ليعرفوا مدى التزام هذا 

ال�سوق باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية.

5- توعية العاملني واملتعاملني: تقوم اللجنة بالتوعية والتعريف بنظام التمويل الإ�سالمي يف 

املختلفة  املراحل  يف  واملوؤمترات  والندوات  املكثفة  التدريبية  الدورات  عقد  خالل  من  ماليزيا، 

جمال  يف  ال�سرعيني  للخرباء  الفر�سة  وتتيح  واملناق�سات  والدرا�سات  البحوث  من  لال�ستفادة 

الق�سايا  كل  يف  واخلربات  املعرفة  لتبادل  القت�ساديني  واملفكرين  املعا�سرة،  املالية  املعامالت 

تطبيق  اإمكانية  بجانب  ال�سرعية،  والقوانني  الإ�سالمية  املالية  باملعامالت  املتعلقة  املعا�سرة 

اإ�سدار  وكيفية  ماليزيا.  يف  الإ�سالمي  املايل  ال�سوق  يف  الإ�سالمية  املالية  والأدوات  املعامالت 

الأدوات املالية ال�سرعية والتداول بها، وت�سجيع امل�ستثمرين امل�سلمني املحليني لال�ستثمار فيها.

 وعلى الرغم من الدور الهام الذي تقوم به اللجنة ال�ست�سارية ال�سرعية، اإل اأن هذا الدور مل ي�سل 

اإىل مرحلة ا�ستحداث اأدوات مالية اإ�سالمية خا�سة، وانح�سر هذا الدور يف اجتاهني اأ�سا�سني 

هما:

اأ- درا�سة وحتليل الأدوات املالية التقليدية وفقًا لأحكام ال�سريعة: واتخذت اللجنة هذا الجتاه 

من خالل حتليل وتقييم بع�س الأدوات املالية القائمة و املتداولة يف �سوق راأ�س املال التقليدي 

�سبيل  وعلى  معينة،  وب�سروط  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  مع  تتعار�س  ل  والتي  »البور�سة«، 

املثال، الأ�سهم العادية، و�سهادات ال�سراء من الأ�سهم املوجودة واجلديدة، وعقود امل�ستقبليات. 

)20) مهند، اأبو �سعبان، مقرتح فتح نافذة اإ�سالمية يف �سوق فل�سطني لالأوراق املالية، ر�سالة ماج�ستري، اجلامعة االإ�سالمية غزة، فل�سطني: 

0)20، �س 53.
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لذلك كانت هناك �سرورة لتقليل التعامل بالأدوات املالية التقليدية وزيادة الأدوات املالية وفقا 

لأحكام ال�سريعة.

الإ�سالمية،  املالية  الأدوات  تكييف  طريق  عن  ذلك  ويكون  ال�سرعية:  املالية  الأدوات  تفعيل  ب- 

والتي ل تتداول يف �سوق راأ�س املال التقليدي يف ماليزيا، اإمنا يتم تداولها يف �سوق م�ستقل اأي 

�سوق راأ�س املال الإ�سالمي.

وتلعب اللجنة ال�ست�سارية ال�سرعية دورًا كبريًا يف درا�سة الأدوات املالية ال�سرعية بالتعاون مع 

اجلهة الإدارية لهيئة الأوراق املالية املاليزية » ق�سم �سوق راأ�س املال الإ�سالمي« ومن اأهم الأدوات 

املالية ال�سرعية املتداولة يف ماليزيا ال�سكوك الإ�سالمية التي ت�سدرها ال�سركات اخلا�سة على 

الآجل، واملرابحة، وال�ست�سناع، والإجارة، وامل�ساربة، وامل�ساركة، حيث  بالثمن  البيع  اأ�س�س 

مع  يتوافق  مبا  وتقييمها  مبراجعتها  املعامالت  رقابة  يف  املتخ�س�س  ال�سرعي  امل�ست�سار  يقوم 

املعامالت ال�سرعية.

 اإن جناح �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف ماليزيا، ل يرتبط بجودة وكفاءة الإدارة فح�سب، بل 

املاليزية  املالية  الأوراق  لهيئة  ال�سرعية  ال�ست�سارية  فاللجنة  ال�سرعية،  بالرقابة  اأي�سًا  يرتبط 

تلعب دورًا عظيمًا يف تطوير �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف ماليزيا، وت�سطلع بالأعباء الكبرية 

يف اتخاذ القرارات املتعلقة بالأدوات املالية ال�سرعية اأو تطبيق مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية يف 

معامالت ال�سوق.
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اخلامتة

 اإن �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف ماليزيا يختلف عن ال�سوق التقليدي اختالفًا تامًا يف جوانب 

متعددة، ويف الوقت احلا�سر تطور هذا ال�سوق جنبًا اإىل جنب مع ال�سوق التقليدي. وحتاول 

لي�سبح  الإ�سالمي  املال  راأ�س  �سوق  تطوير  املاليزية  املالية  وزارة  ل�سيما  املاليزية  احلكومة 

مركزًا دوليًا ل�سوق راأ�س املال الإ�سالمي وي�سبح هذا ال�سوق بدياًل من ال�سوق التقليدي احلايل 

ومنوذجًا للم�ستثمرين، والو�سطاء املاليني، وال�سركات التي حتتاج اإىل م�سادر متويل متوافقة 

اأي�سًا  اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية. ويعترب دور هيئة الأوراق املالية يف تطوير هذا ال�سوق  مع 

راأ�س  ل�سوق  دوليًا  مركزًا  ال�سوق  ي�سبح هذا  باأن  الرئي�سية  اأهداف اخلطط  اأحد  لتحقيق  مهمًا 

املال الإ�سالمي.

�قد تو�سل الباحث اإىل جمموعة من النتائج التالية:

اأ�سا�س تقدمي البديل ال�سرعي ل�سوق راأ�س  1- قام �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف ماليزيا على 

من  ال�سوق  متعاملي  اإىل  الإ�سالمية  املالية  اخلدمات  بتوفري  وذلك  ماليزيا،  يف  التقليدي  املال 

الراغبني يف احل�سول  امل�سلمني  امل�ستثمرين  املالية، وال�سركات اخلا�سة، وجمهور  املوؤ�س�سات 

على التمويل وال�ستثمار املتوافق مع مبادئ و اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية. اإل اأن هذا البديل ظل 

حم�سورًا يف

ي�سكل  ومل  التقليدية  املالية  لالأوراق  املاليزية  البور�سة  يف  الإ�سالمية  للمعامالت  �سيقة  نافذة 

بذاته بور�سة م�ستقلة لالأوراق املالية الإ�سالمية عن البور�سة التقليدية.

2- بع�س الأدوات املالية اجلديدة والقابلة للتداول يف �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف ماليزيا 

الأدوات  بالثمن الآجل و�سكوك املرابحة و�سكوك ال�ست�سناع ل تعترب من  البيع  مثل �سكوك 

قبول  يعزز  الذي  الأمر  الغراء.  الإ�سالمية  ال�سريعة  لأحكام  وفقًا  تتم  ل  لأنها  ال�سرعية  املالية 

والتطبيق  الإ�سالمية  املالية  الأوراق  �سوق  عمل  نظرية  بني  اختالف  بوجود  القائلة  الفر�سية 

الفعلي للنظرية ويعزى ذلك اإىل الختالفات الفقهية بني املذاهب يف تقييم مدى �سرعية بع�س 

املعامالت التي تتم يف البور�سة بني مبيح لها ح�سب حججه واأدلته، وبني حمرم لتلك املعامالت.

3- اإن اإ�سدار وتداول �سكوك البيع بالثمن الآجل و�سكوك املرابحة يف التجربة املاليزية ل يتم 

وفقًا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، لأنه يقوم على اأ�سا�س تطبيق بيع العينة، والذي اأجمع الفقهاء 

على حترميه، على الرغم من احلجج التي �ساقتها اللجنة ال�سرعية ال�ست�سارية بتبني وجهة نظر 

بع�س الفقهاء يف جواز بيع العينة حتقيقًا للم�سلحة العامة، وللتغلب على نق�س ال�سيولة دون 

اللجوء اإىل القرو�س الربوية من البنوك التقليدية وفقًا للقاعدة الفقهية »اإذا تعار�ست مف�سدتان 

اختالف  بوجود  القائلة  الفر�سية  قبول  يعزز  وذلك  اأخفهما«  بارتكاب  �سررًا  اأعظمهما  روعي 

بني نظرية عمل �سوق الأوراق املالية الإ�سالمية والتطبيق الفعلي للنظرية، ويعزى ذلك اإىل اأن 

بناء نظرية �سوق الأوراق املالية الإ�سالمية يف الأ�سا�س قائم على فرو�س وت�سورات خاطئة ل 
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تتوافق ول تن�سجم مع اأر�س الواقع.

4- اإن عملية اإ�سدار �سكوك الإجارة يف �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف ماليزيا تتم وفقًا للمعايري 

اعتمادها  ومت  الإ�سالمية،  املالية  للموؤ�س�سات  واملحا�سبة  املراجعة  هيئة  من  املعتمدة  ال�سرعية 

اأي�سًا من اللجنة ال�ست�سارية ال�سرعية، وذلك يعزز رف�س الفر�سية القائلة بوجود اختالف بني 

عدم  اإىل  يعزى  والذي  للنظرية  الفعلي  والتطبيق  الإ�سالمية  املالية  الأوراق  �سوق  نظرية عمل 

اللتزام باملعايري وال�سوابط ال�سرعية التي تنظم عمل �سوق راأ�س املال الإ�سالمي.

5- اإن �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف ماليزيا �سوق يعمل وفق الت�سريعات والتعليمات اخلا�سة 

اأن �سوق راأ�س املال  اإل  به والتي تختلف عن تلك اخلا�سة بال�سوق التقليدي، وبالرغم من ذلك 

الإ�سالمي غري م�ستقل عن ال�سوق التقليدية.

الأجهزة  اأهم  ال�سرعية وهي  اللجنة ال�ست�سارية  التي متار�س من قبل  ال�سرعية  الرقابة  اإن   -6

التابعة لهيئة الأوراق املالية املاليزية ملعاونتها يف حتقيق اأهدافها يف بناء مكونات �سوق راأ�س 

املال لإ�سالمي يف ماليزيا ومتثل املرجعية ملعرفة مدى التزام �سوق راأ�س املال الإ�سالمي باأحكام 

املال  راأ�س  ل�سوق  املميزة  الأ�سا�سية  ال�سمات  اإحدى  تعد  اأنها  كما  الإ�سالمية،  ال�سريعة  ومبادئ 

الإ�سالمي عن ال�سوق التقليدي يف ماليزيا.

واملوؤ�سرات  املعايري  اأقرت  املاليزية  املالية  الأوراق  لهيئة  ال�سرعية  ال�ست�سارية  اللجنة  اإن   -7

ولكن  مباحة  الرئي�سية  اأن�سطتها  تعترب  التي  ال�سركات  عن  ال�سادرة  الأ�سهم  لقبول  املحددة 

اأن�سطتها الفرعية خمتلطة بعنا�سر حمرمة �سرعًا، طاملا كانت تقوم على معايري و�سوابط اأقرتها 

اللجنة و�سوابط �سرعية اإ�سافية اأقرب اإىل منهج الت�سريع الإ�سالمي القائم على التي�سري ورفع 

احلرج ويتما�سى مع متطلبات تغيري الواقع باجتاه منهج الإ�سالم ل�سمان امل�سلحة العامة لدى 

امل�ستثمرين امل�سلمني.

8- العرتاف الدويل ببع�س الأدوات املالية الإ�سالمية املتداولة يف �سوق راأ�س املال الإ�سالمي 

والتي  املاليزية،  الدولية  ال�سكوك  مثل  العاملية  املالية  لبوان  بور�سة  خالل  من  ماليزيا  يف 

اأ�سدرتها وفق مبداأ الإجارة. والتي لقت اإقباًل كبريًا، ذلك يعزز رف�س الفر�سية القائلة بوجود 

اختالف بني نظرية عمل �سوق الأوراق املالية الإ�سالمية والتطبيق الفعلي للنظرية والذي يعزى 

اإىل عدم اللتزام باملعايري وال�سوابط ال�سرعية التي تنظم عمل �سوق راأ�س املال الإ�سالمي.

9- اإن جناح �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف ماليزيا، ل يرتبط بجودة وكفاءة الإدارة فح�سب، 

بل يرتبط اأي�سًا بالرقابة ال�سرعية، فاللجنة ال�ست�سارية ال�سرعية لهيئة الأوراق املالية املاليزية 

تلعب دورًا عظيمًا يف تطوير �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف ماليزيا.

بناء  طريق  على  هامة  جتربة  تعد  ماليزيا  يف  الإ�سالمية  املالية  الأوراق  �سوق  جتربة  اإن   -10

وتطوير التعامل يف �سوق الأوراق املالية الإ�سالمية وال�سناعة املالية الإ�سالمية، اإل اأنها بحاجة 

ملزيد من التطوير لت�سبح موافقة لل�سريعة، مع التاأكيد على دور الرقابة ال�سرعية ل�سمان �سالمتها 

من املخالفات ال�سرعية.
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�بناء على هذه النتائج تو�سل الباحث اإىل جمموعة من التو�سيات:

1- �سرورة اإن�ساء بور�سات اأوراق مالية حملية اإ�سالمية تن�سبط بال�سوابط ال�سرعية كخطوة 

اأولية نحو اإقامة بور�سات اأوراق مالية عاملية من خالل التاأ�سيل الفقهي واإعداد وتهيئة الكوادر 

واخلرباء يف هذا املجال، والتطرق اإىل العوائق والعقبات التي تعرت�س طريق اإن�سائها، وحتليل 

البدائل ال�سرعية ب�سورة مف�سلة وخا�سة اآلية تطبيقها.

اإ�سدارات  بع�س  يف  ال�سرعية  ال�ست�سارية  اللجنة  قبل  من  املتعمق  والبحث  النظر  اإعادة   -2

ال�سكوك مثل �سكوك البيع بالثمن الآجل و�سكوك املرابحة، و�سكوك ال�ست�سناع والتي يطبق 

فيها بيع العينة وبيع الدين للتاأكد من اأن كافة ال�سكوك الإ�سالمية املاليزية قابلة للتداول على 

امل�ستوى العاملي ل�سيما يف �سوق ال�سرق الأو�سط.

3- �سرورة ا�ستقالل البور�سة الإ�سالمية لالأوراق املالية عن البور�سة التقليدية احلالية ل�سمان 

التزام اأن�سطتها باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية الغراء ب�سكل خا�س.

ال�سوق  املاليزية وم�ساركي  املاليزية واحلكومة  املالية  الأوراق  التعاون بني هيئة  4- �سرورة 

ل�سمان حتقيق اأهداف اخلطة الرئي�سية ل�سوق راأ�س املال، ل�سيما الهدف املتعلق بجعل ماليزيا 

مركزًا دوليًا ل�سوق راأ�س املال الإ�سالمي.

5- �سرورة التعاون بني هيئة الأوراق املالية املاليزية وهيئات الأوراق املالية يف الدول الأخرى 

على  وتدعيمه  الإ�سالمي  املال  راأ�س  �سوق  تطوير  ل�سمان  الأو�سط  ال�سرق  دول  يف  ل�سيما 

امل�ستوى العاملي يف امل�ستقبل.

تطوير  على  يعملوا  اأن  الإ�سالمية  املالية  ال�سناعة  يف  والباحثني  العلماء  الدرا�سة  تو�سي   -6

اأدوات مالية اإ�سالمية وذلك با�ستحداث اأدوات مالية جديدة خا�سة ول يكتفوا بتكييف الأدوات 

املالية التقليدية يف ميزان ال�سريعة الإ�سالمية، جلذب اأكرث امل�ستثمرين للم�ساركة يف ال�سناعة 

املالية لتطوير �سوق راأ�س املال الإ�سالمي.
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

ملخ�ص

تعد اجلرمية من اأبرز امل�سكالت التي تواجه املجتمعات املعا�سرة، ويف ظل التوجه العاملي نحو 

احلد من اجلرمية، يربز دور القت�ساد ال�سالمي مبعاجلة امل�سببات التي تدفع بالفرد لرتكاب 

جرمية اأو �سلوك اإجرامي، اإذ يقوم القت�ساد الإ�سالمي بالتقليل من التفاوت الطبقي وحت�سني 

دخول الأفراد، وذلك بال�سعي والتطبيق لالأحكام ال�سرعية اخلا�سة بتحقيق التكافل الجتماعي 

بني النا�س وكذلك اللتزام والتطبيق للن�سو�س التي حتث على العمل وتذم الك�سل وال�ست�سالم 

للبطالة. ويهدف هذا البحث اإىل بيان الدور التوزيعي للزكاة يف معاجلة م�سكلة الفقر باإعطاء 

البطالة،  من  للحد  املنا�سبة  الظروف  بتهيئة  البطالة،  م�سكلة  معاجلة  ويف  كفايته،  املحتاج 

اأنه ميكن ا�ستثمار جزء من  اإزالة كل العوامل املوؤدية للجرمية، وتو�سل الباحث اإىل  وبالتايل 

اأموال الزكاة اإىل جانب كفايتها للفقراء بتاأهيل الفقراء العاطلني عن العمل، اأو باإقامة م�ساريع 

تنموية ت�ساعد على توفري فر�س العمل للعاطلني من اأبناءهم، وبالتايل اإبعادهم عن التفكري يف 

النواحي الإجرامية وو�سعهم يف �سفوف العاملني.

الكلمات املفتاحية: توزيع الزكاة، الفقر، البطالة، اجلرمية، القت�ساد الإ�سالمي.

الدور التوزيعي للزكاة في الحد
من الفقر والبطالة والجريمة

د.اأجمد �سامل قويدر لطايفه

اأ�ستاذ م�ساعد يف القت�ساد الإ�سالمي، جامعة الزرقاء ــ الأردن

)�سّلم البحث للن�سر يف 31 / 3/ 2015م، واعتمد للن�سر يف 5/27 / 2015م(



48

العدد )3( دولة قطر- ذو احلجة 1436 هـ - �أكتوبر 2015م

Abstract
Crime is one of the main problems facing contemporary societies. In 
light of the global trend towards reducing crime, the role of Islamic 
Economics in addressing the causes that drive an individual to 
commit a crime or criminal behavior appears, as the Islamic economy 
by reducing by minimizing inequality and improve the incomes of 
individuals and that of seeking and application of the provisions of the 
legitimacy of achieving social solidarity among people , as well as the 
commitment and application of the texts, which calls for action and 
condemnslaziness and surrender of unemployment. This research aims 
to examine the distributive role of Zakat in addressing the problem of 
poverty by giving needy sufficiency, and in addressing the problem of 
unemployment, creating the right conditions to reduce unemployment, 
and therefore work to remove all the factors leading to crime. The 
researcher concluded that it could be part of the Zakat funds invest 
alongside adequacy of the poor rehabilitation of the unemployed poor, 
or the establishment of development projects help provide jobs for the 
unemployed of their children, and thus keep them away from thinking 
about the criminal aspects and put them in the ranks of workers.
Keywords: Crime, unemployment, poverty, Islamic Economics, Zakat 
distribution
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متهيد:

فهي  ككل،  املجتمع  اأو  امل�سلم،  للفرد  �سواء  والجتماعية،  القت�سادية  احلياة  يف  اأهمية  للزكاة 

الثالث من  الركن  لأنها  اأدائها،  التق�سري يف  بها، ول  التهاون  تعاىل، ول يجوز  الله  تكليف من 

و�سف  يف  تعاىل  لقوله  الفري�سة.  هذه  باأداء  ودرجته  الميان  �سفة  الإ�سالم،وارتبطت  اأركان 

. وقد اأدى تطبيق الزكاة يف الع�سور الأوىل اإىل اإغناء 
)1(

املوؤمنني: »والذين هم للزكاة فاعلون«

املجتمعات ورفع م�ستوى معي�ستهم حتى انتفى الفقر من بينهم، ومل جتد الزكاة م�ستحقني لها. 

وقد حدث هذا يف عهد عمر بن اخلطاب ر�سي الله عنه، وتذكر كتب التاريخ حادثة م�سابهة يف 

عهد عمر بن عبد العزيز ر�سي الله عنه، اإذ مل يجد للزكاة م�ستحقًا يف املجتمع الإ�سالمي، مما 

عجز  حالة  يف  والبطالة  للفقر  اأثر  الزكاة.وهناك  ح�سيلة  من  وعتقهم  الرقيق  �سراء  اإىل  دفعه 

الإن�سان عن الإنفاق على نف�سه اأو على من تلزمه نفقته فيتولد لديه و�سع نف�سي �سيء، مما يجعله 

املتزايدة  واملعدلت   .
)2(

الآخرين على  العتداء  اأفعال  بع�س  على  احلالة  تلك  تاأثري  حتت  يقدم 

لن�سب الفقر والبطالة على امل�ستوى العاملي، والفجوة املتزايدة يف الت�ساع بني الغنى والفقر، 

الع�سر احلديث. الطبقي يف  لل�سراع  اأو�ساعًا من ال�سطراب الجتماعي، وتفتح جبهة  تخلق 

ولقد حاولت بع�س الدرا�سات العربية والعاملية البحث يف عالقة اجلرمية بالظواهر القت�سادية 

ال�سلبية كالفقر والبطالة التي تعترب يف مقدمة الظواهر القت�سادية املوؤثرة على ن�سبة اجلرمية، 

فالقت�ساد الراأ�سمايل ي�ساعد على خلق اجلرمية بفل�سفته التي ت�سعى دائما للبحث عن الك�سب 

املادي بكل الطرق وتزايد حب الذات والأنانية لدى الأفراد، وجعل الك�سب املادي هدفا اأ�سا�سيا 

خالل  من  التوزيع  يف  العدالة  حتقيق  اإىل  ي�سعى  الذي  الإ�سالمي  القت�ساد  ن�ساط.اأما  كل  من 

اأدوات معروفة من اأبرزها الزكاة ونظام الإرث، واإتاحة الفر�س املت�ساوية جلميع اأفراد املجتمع.

اأهداف البحث:

يهدف هذا البحث اإىل:

1- التعرف على اأثر كل من الفقر والبطالة على اجلرمية.

2- التعرف على الدور التوزيعي للزكاة يف التخفيف من م�سكلة الفقر والبطالة.

3- و�سع ت�سورات للحد من اجلرمية والتخفيف من الفقر والبطالة يف ظل توزيع الزكاة.

))) املومنون اآية 4.

)2) ال�ساذيل، فتوح عبدالله، اأ�سا�سيات علم االإجرام والعقاب، من�ساأة املعارف، اال�سكندرية، 2000م، �س 249.
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اأهمية البحث:

تاأتي اأهمية هذا البحث يف الوقت الذي بداأ حجم اجلرائم الأخالقية واملالية يف املجتمع املعا�سر 

الأفراد  لدى  الديني  الوازع  وفقدان  �سوابط،  وبال  قيود  بال  احلريات  لإطالق  نتيجة  بازدياد 

واملجتمعات مع ازدياد دور و�سائل الإعالم والتوا�سل الجتماعي.

وتاأتي هذه الدرا�سة لبيان الدور التوزيعي للزكاة يف معاجلة م�سكلة الفقر والبطالة،وحتقيق 

العدالة بني اأفراد املجتمع للتخفيف من ال�سلوك الإجرامي.

م�سكلة البحث:

تغلغلت  قد  والبطالة  الفقر  اأن  توؤكد  منحرفة  و�سلوكيات  جرائم  الأخرية  الفرتة  يف  ظهرت 

الفقر  بني  عالقة  وجود  على  الدرا�سات  وتوؤكد  ال�ستقرار  وعدم  العنف  وظهر  املجتمعات  يف 

الفقر  م�سكلة  من  يخفف  للزكاة  التوزيعي  الدور  اأن  لتوؤكد  الدرا�سة  هذه  وجاءت  واجلرمية، 

والبطالة، وبالتايل التقليل من اجلرائم ال�سلوكية واملالية.

فر�سيات البحث: 

 هناك عالقة بني ال�سلوك الإجرامي وال�سخ�س الفقري اأو العاطل عن العمل.. 1

 هناك اأثر اإيجابي ومبا�سر لتوزيع الزكاة على م�ستحقيها يف التخفيف من الفقر والبطالة، . 2

وبالتايل التخفيف والبتعاد عن ال�سلوك الإجرامي.

منهج البحث:

البحث  جوانب  بكل  لالإملام  والتحليلي  ال�ستقرائي  املنهجني  اتباع  البحث  طبيعة  اقت�ست  لقد 

وحتقيقًا لأهدافه املو�سوعة.

حمددات البحث:

التوزيعي  والدور  اإجرامية،  بعمليات  القيام  على  واأثرهما  والفقر  البطالة  هو  البحث  جمال 

ملوؤ�س�سة الزكاة يف التخفيف من حدة الآثار وامل�سببات لعمليات اجلرائم املنافية للعرف والدين 

يف الدول العربية والإ�سالمية.
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الدرا�سات ال�سابقة 

وعالقتها  العربي  العامل  يف  للبطالة  ميدانية  بدرا�سة  الباحث  قام  عجوة)1406هـ(.  درا�سة 

وتو�سلت  وم�سر،  وال�سودان  تون�س  هي  عربية  دول  ثالث  على  الدرا�سة  بتطبيق  باجلرمية، 

الدرا�سة اىل اأن البطالة توؤدي لل�سلوك الإجرامي لدى العاطل عن العمل.

اأن  اأمريكا، ووجد  الباحث بفح�س ن�سبة اجلرمية يف  قام  Columbus)1998م(. وفيها  درا�صة 

اأجورهم وزيادة  لفقرهم وتدين  املتعلمني، وذلك  الرجال غري  الإجرام تقع بني  ن�سبة عالية من 

ن�سبة البطالة بينهم، وكانت اأغلب اجلرائم هي اعتداء على املمتلكات.

الكربى،  الأوربية  املدن  من  عدد  على  اأجريت  W.Bonger)2000م(التي  بوجنر  وليام  درا�سة 

ك�سفت عن وجود عالقة بني ارتفاع معدلت الفقر، وارتفاع ن�سبة جرائم العنف، واأ�سارت نتائج 

الدرا�سة اإىل اأن احلالة العقلية للمجرمني ترجع لالنحطاط القت�سادي من ناحية واإىل التفكك 

الطبقي من ناحية اأخرى.ارتفاع ن�سبة البطالة يف الوليات املتحدة مبعدل 1% يوؤدي اإىل الزيادة 

بن�سبة  ال�سرقة  جرائم  ويف   ،%3،4 بن�سبة  العنف  جرائم  ويف   ،%6،7 بن�سبة  القتل  جرائم  يف 

.%2،4

العمل  عن  العاطلني  بني  عالقة  هناك  اأن  فيها  وجد  حيث  الهند،  عن  جاكو�س)1980م(  درا�سة 

والعتقالت التي تقع على حالت الت�سكع و�سرقة ال�سيارات وحالت ال�سطو و�سرقة املمتلكات، 

وتو�سل اإىل اأن البطالة ت�سبب قلة اخلجل لدى العاطلني وبالتايل يقوم بكل ما هو منايف لالأخالق 

وقلة احلياء �سواء كان باجلرائم املالية اأو الأخالقية.

من  الجتماعي  العدل  الزكاة يف حتقيق  دور  با�ستعرا�س  الباحث  قام  م�سند)2013م(،  درا�سة 

على  الإ�سالم  حر�س  درا�سته  خالل  من  الباحث  وتو�سل  ال�سودان،  يف  الزكاة  ديوان  جتربة 

ا�ستقاللية ميزانية الزكاة حماية مل�ستحقيهاومت�سيا مع امل�سلحة ال�سرعية، واأن حت�سيل الزكاة 

و�سرفها يحقق التنمية القت�سادية والعدل الجتماعي والتخفيف من الفقر.

من  التخفيف  يف  اجلزائري  الزكاة  �سندوق  دور  الباحث  ا�ستعر�س  الوايف)2013م(،  درا�سة 

م�سكلة الفقر والبطالة، وتو�سل الباحث اىل اأن ال�سندوق ي�ساهم يف التخفيف من هذه امل�سكلة 

مبا�سرة من خالل  باإعانتهم  اأو  للفقراء  امل�ساريع واحلرف  لتمويل  القرو�س احل�سنة  من خالل 

توزيع مبالغ نقدية على الفقراء وامل�ستحقني للزكاة.

درا�سة ال�سافعي)2014م(، درا�سة عن دور القت�ساد الإ�سالمي يف احلد من اجلرمية، وتو�سلت 

الدرا�سة اإىل اأن تزايد اأعداد العاطلني والفقر يوؤدي اإىل تهديد ال�ستقرار ال�سيا�سي والجتماعي 

الإ�سالمية  القت�سادية  ال�سيا�سات  اأخرى.ولكن  جهة  من  البطالة  معدلت  وارتفاع  جهة،  من 

الفقر  من  التخفيف  �ساأنها  من  اأمور  العمل  على  واحلث  الربا  وحترمي  الحتكار  ومنع  كالزكاة 

الباحث  العديد من �سور اجلرائم داخل املجتمع. ومتيزت درا�سة  انت�سار  والبطالة واحلد من 
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عن الدرا�سات ال�سابقة بنتيجتها التي توؤكد على اأن �سوء توزيع ثمار النمو القت�سادي بني اأفراد 

املجتمع يوؤدي للفقر ومن ثم تنامي معدلت اجلرمية.

املبحث الأ�ل:

مفهوم اجلرمية يف القانون الو�سعي �ال�سريعة الإ�سالمية

املطلب الأ�ل: اجلرمية يف املفهوم الجتماعي �القانوين.

اأ�ل: اجلرمية يف املفهوم الجتماعي 

يرى علماء الجتماع، باأن اجلرمية ظاهرة اجتماعية، واأن التجرمي بحد ذاته هو احلكم الذي 

ت�سدره اجلماعة على بع�س اأنواع ال�سلوك ب�سرف النظر عن ن�س القانون. ويف هذا الجتاه، 

مييز البع�س بني اجلرمية الطبيعية التي ل تختلف عند اجلماعات يف الزمان واملكان لتعار�سها 

مع املبادئ الإن�سانية والعدالة كجرائم العتداء على الأ�سخا�س والأموال، واجلرمية امل�سطنعة 

التي ت�سكل خرقًا للعواطف القابلة للتحول كالعواطف الدينية والوطنية، واعترب الأوىل باأنها 

تدخل يف املعنى احلقيقي لالإجرام ودرا�ساته التحليلية، ويقدر البع�س الآخر باأن اجلرمية عبارة 

عن ال�سلوك الذي حترمه الدولة ب�سبب �سرورة وميكن اأن ترد عليه بفر�س جزاء وهو بوجه عام 

ي�سكل ال�سلوك امل�ساد للمجتمع والذي ي�سر ب�ساحله. 

ثانيًا: اجلرمية يف املفهوم القانوين

اأما اجلرمية يف املفهوم القانوين فرغم عدم التفاق حول التعريف اللفظي ب�ساأنها، اإل اأنه يوجد 

هناك عدة تعريفات من بينها: 

يكن  مل  فاإذا  جنائية،  عقوبة  مقررًا  ت�سريعي  بن�س  خلق  قانوين  »كائن  باأنها:  اجلرمية  تعرف 

اجلنائي  الفقه  علماء  قام  وقد   .
)3(

جرمية« ب�سدد  نكون  فال  للقانون  خمالفًا  الإن�ساين  ال�سلوك 

بتعريف اجلرمية باأنها: »�سلوكًا اإن�سانيًا مناه�سًا للقيم واملبادئ الأخالقية ال�سائدة يف املجتمع، 

 .
)4(

ولو مل يكن ال�سارع قد �سمنه ن�سًا من ن�سو�س التجرمي والعقاب«

)3) اأبو عامر، حممد زكي، علم االإجرام والعقاب، دار اجلامعة اجلديدة للن�سر، ط)، )99)م، �س32.

)4) عبيد، ح�سنني اإبراهيم �سالح، علم االإجرام والعقاب، دار النه�سة العربية، )99)م، �س4).
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ويت�سح اأنه ي�سرتط لعتبار الفعل جرمية �سرطان اأ�سا�سيان: 

1-اأن يكون خمالفًا لن�س ت�سريعي حمدد.

2-اأن يكون منطويًا على اإهدار، لإحدى امل�سالح اجلوهرية التي اأ�سدل عليها ال�سارع اجلنائي 

 .
)5(

حمايته، واعترب امل�سا�س بها جرمية

الإن�سان يف  �سلوك  تنظم  التي  القواعد  من  لقاعدة  كل خمالفة  الوا�سع هي  واجلرمية مبعناها 

لأمر فر�سته  اأو ت�سرف خمالف  يتمثل يف عمل  �سلوك فردي  الأحوال  اجلماعة فهي يف جميع 

القاعدة ويبا�سر يف و�سط اجتماعي. ومن بني معاين اجلرمية لغة، اأن لفظة اجلرمية تقوم مقام 

الأ�سا�س الذي يبنى عليه التهام ومن معانيها املحا�سبة اأو املعاقبة اأو اأنها اأي فعل معار�س اأو 

م�ساد للقانون، �سواء كان هذا القانون قانونا اإن�سانيًا اأو اإلهيًا. وقد ي�سار اإىل لفظة اجلرمية على 

اأنها  اأي�سا  اأي فعل خطاأ .ومن تعاريف اجلرمية  اأو  اأي خطيئة  اأو  اأفعال ال�سر  اأي فعل من  اأنها 

عبارة عن اأي خطاأ يرتكب �سد املجتمع ويعاقب عليه وقد يكون هذا اخلطاأ �سد �سخ�س معني اأو 

�سد جماعة من الأ�سخا�س. ويقوم تعريف اجلرمية على العنا�سر التالية:

اأوًل: تفرت�س اجلرمية ارتكاب فعل يتمثل فيه اجلانب املادي لها وتعني بالفعل ال�سلوك الإجرامي 

اأيا كانت �سورته فهو ي�سمل الن�ساط الإيجابي كما يت�سع المتناع.

ثانيًا: تفرت�س اجلرمية اأن الفعل غري م�سروع طبقًا لقانون العقوبات والقوانني املكملة له فال 

تقوم جرمية بفعل م�سروع.

املطلب الثاين: اجلرمية يف مفهوم ال�سريعة الإ�سالمية

»اأعظم  ال�سالم  عليه  قال  احلديث:  يف  جاء  ولقد   .
)6(

الذنب مبعنى  جرائم  جمع  لغة:  اجلرمية 

�ساأل عن �سيء مل يحرم، فحرم لأجل م�ساألته«.والجرام معناه تكرار فعل  امل�سلمني جرمًا« من 

من  فانتقمنا  بالبينات  فجاءوهم  قومهم  اإىل  ر�ساًل  قبلك  من  اأر�سلنا  »ولقد  تعاىل:  لقوله  الآثام، 

، من الذين اأجرموا اأي من الذين يفعلون الآثام.
)7(

الذين اأجرموا وكان حقًا علينا ن�سر املوؤمنني«

. وقد فرق 
)8(

تعرف اجلرمية ا�سطالحًا:»باأنها حمظورات �سرعية زجر الله عنها بحد اأو تعزير«

علماء الفقه بني جرائم احلدود والتي هي: »اأن يكون للفعل املنهي عنه عقوبة �سرعية مقررة من 

عند ال�سارع ب�سفة مبا�سرة«، وجرائم التعزير التي هي: » عقوبة مقدرة ب�سفة غري مبا�سرة، فهي 

. ومن خالل ال�سابق 
)9(

مرتوكة ل�سلطة القا�سي التقديرية يف اإنزال العقاب وفق �سوابط معينة«

)5) �سالمة، ماأمون، اأ�سول علم االإجرام، القاهرة، ))9)م، �س)).

2000م،  الكويت، ط)،  والن�سر،  للثقافة  الوطني  املجل�س  القامو�س،  العرو�س من جواهر  تاج  الزبيدي، حممد مرت�سى احل�سيني،   (((

�س38.

))) الروم: اآية )4.

)8) املاوردي، اأبي احل�سن بن علي بن حبيب الب�سري، االأحكام ال�سلطانية والواليات الدينية، دار الكتب العلمية، بريوت، 8)9)م، �س9)2.

)9) الطرب�سي، اأبي الف�سل بن احل�سن، جممع البيان يف تف�سري القراآن، موؤ�س�سة االأعلمي للمطبوعات، بريوت، 995)م، �س2)2.
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فاإن مفهوم اجلرمية �سرعًا: »اأنها اإتيان فعل حمرم معاقب عليه، اأو ترك فعل معاقب على تركه«. 

واجلرائم على اختالف اأنواعها يجمع بينها اأنها حمظورات �سرعية نهت ال�سريعة الإ�سالمية عن 

فعلها، وقررت لها عقابًا �سواء كان دنيويًا اأو اأخرويًا.

وقد ق�سم الفقهاء اجلرائم اإىل ثالثة اأنواع هي:

1-جرائم احلدود: هي التي حدد لها ال�سارع عقوبة مقدرة وتعرف احلدود باأنها: »عقوبة مقدرة 

.
)10(

�سرعًا يف مع�سية، لتمنع من الوقوع يف مثلها« 

ومن جرائم احلدود:)الزنا، القذف، و�سرب اخلمر، ال�سرقة، قطع الطريق، الردة، والبغي(.

و�سميت بهذا ال�سم)حدودًا(: لأن تقدير احلد واإقامته مينع املعاودة على ارتكابها، ويطلق احلد 

.
)11(

على نف�س املعا�سي لقوله تعاىل:)تلك حدود الله فال تقربوها( 

2-جرائم الق�سا�س والدية: هي القتل العمد، والقتل �سبه العمد، والقتل اخلطاأ، واجلناية على 

ما دون النف�س- العتداء الذي ل يوؤدي للموت كال�سرب واجلرح ــ عمدًا، واجلناية على ما دون 

النف�س خطاأ. ويتكلم الفقهاء عن هذا الق�سم عادة حتت عنوان اجلنايات.

التاأديب  التعزير  اأكرث، ومعنى  اأو  التي يعاقب عليها بعقوبة  التعزير: وهي اجلرائم  3-جرائم 

دون احلد مبعنى الرد والردع، وهو غري مقدر ويكون ح�سب اجلناية، وحال اجلاين.

.
)12(

ويعرف اأي�سا باأنه » العقوبة املقدرة على جناية ل حد فيها« 

قال  واجلرمية،  النحراف  نحو  ودفعه  لالإن�سان  ال�سيطان  غواية  الكرمي  القراآن  يف  ورد  ولقد 

.
)13(

تعاىل:)فبعزتك لأغوينهم اأجمعني  اإل عبادك منهم املخل�سني(

اإبلي�س  قال:)اإن  و�سلم  عليه  الله  �سلى  الله  ر�سول  اأن  اخلدري  �سعيد  اأبي  عن  احلديث  ويف 

قال: يارب وعزتك وجاللك ل اأزال اأغوي بني اآدم ما دامت اأرواحهم يف اأج�سادهم، فقال الرب: 

. وغاية منهج ال�سريعة الإ�سالمية وغريها 
)14(

وعزتي وجاليل ل اأزال اأغفر لهم ما ا�ستغفروين(

قدر  منها،  الو�سعية من اجلرمية هو حما�سرتها واحلد  النظم  ال�سماوية، وحتى  ال�سرائع  من 

امل�ستطاع يف اأ�سيق حد.

)0)) البهوتي، من�سور بن يون�س، �سرح منتهى االإيرادات، املطبعة ال�سلفية، املدينة املنورة د3، �س)33.

)))) البقرة: اآية 8)).

)2)) ابن قدامة، املغني، دار الكتاب العربي، د 0)، �س)34.

)3)) �س: اآية 82.

)4)) م�سند االإمام اأحمد بن حنبل، اأحمد بن حنبل ال�سيباين، حتقيق �سعيب االأرنووط، رقم ))23))).



د
ح

 ال
ي

 ف
اة

ك
لز

ي ل
ع

وزي
لت

ر ا
دو

ال
مة

ري
ج

وال
ة 

طال
لب

وا
ر 

فق
 ال

ن
م

55

العدد )3( دولة قطر- ذو احلجة 1436 هـ - �أكتوبر 2015م

املبحث الثاين

مفهوم البطالة �الفقر يف القت�ساد الو�سعي �القت�ساد الإ�سالمي

املطلب الأ�ل: مفهوم البطالة يف القت�ساد الو�سعي �القت�ساد الإ�سالمي

يف  الرغبة  عدم  اأو  والرغبة  واجلن�س  ال�سن  مثل  متعددة  اعتبارات  البطالة  مفهوم  يف  يدخل 

العمل، والقدرة على العمل.وهناك فئات يف املجتمع، ل يجوز اعتبارهم عاطلني عن العمل، مع 

اأنه ل يعمل وقادر على العمل، مثل الطالب وربات البيوت، فلي�س كل من يبحث عن العمل يعد 

من تعداد العاطلني عن العمل، ولكن يلزم توافر �سرطني اأ�سا�سني لعتبار الفرد عاطاًل عن العمل:

ــ قدرته على العمل 

ــ اأن يبحث عن العمل ولدية الرغبة فيه

وعرفت منظمة العمل الدويل العاطل باأنه »كل من هو قادر على العمل وراغب فيه، ويبحث عنه، 

.
)15(

ويقبله عند م�ستوى الأجر ال�سائد، ولكن دون جدوى«

ويرجح تعريف البطالة »باأنها الأفراد املتعطلون عن العمل يف �سن معينة ممن ل يعملون باأجر 

اأو حل�سابهم اخلا�س، والقادرون على العمل، واتخذوا خطوات حمددة بحثا عن العمل باأجر اأو 

 .
)16(

حل�سابهم اخلا�س«

وميكن قيا�س معدلت البطالة كن�سبة بني عدد العمال العاطلني اإىل اإجمايل القوة العاملة خالل 

فرتة زمنية معينة. 

حقيقية:  العجز،  �سور  من  �سورة  اأي  يف  الك�سب  عن  العجز  »هي  البطالة  اأن  الفقهاء  ويرى 

كال�سغر، والأنوثة، والعته، وال�سيخوخة، واملر�س. اأو حكمًا: كال�ستغال بتح�سيل علم، اأو كمن 

به خرق« ومعنى اخلرق كما قال الإمام ال�سيوطي: الأخرق هو الذي لي�س ب�سانع)اأي ل يعمل 

 .
)17(

عماًل معروفًا( 

ويرى الفقهاء املعا�سرون باأن مفهوم البطالة وفقا للمنظور ال�سرعي هي: »األ يجد الإن�سان عماًل 

حاجة  خالله  من  ي�سد  عماًل  يعمل  الإن�سان  كان  اإذا  اأما  اأ�سرته«  وحاجة  حاجته  خالله  من  ي�سد 

املتطلبات  بكثري من  الإن�سان  ي�سغل  الإ�سالم  اأن  ذلك  بقية يومه بال عمل،  يعولهم، ولو ظل  من 

ورعاية  املري�س،  وزيارة  الرحم  و�سلة  كال�سالة  الأخرة  يف  الأجر  عليها  ينال  التي  الأخروية 

)5)) تقرير التنمية يف العامل، مركز االهرام للرتجمة، �س)4.

)))) �سندوق النقد العربي، التقرير االقت�سادي العربي املوحد، )200م، �س242.

)))) ابن عابدين، حا�سية رد املختار، دار الفكر العربي، بريوت، 995)م، �س90).
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 .
)18(

الأبناء، ومن يفعل ذلك ل ميكن اأن يكون يف بطالة 

املطلب الثاين: مفهوم الفقر يف القت�ساد الو�سعي �القت�ساد الإ�سالمي

اأول: مفهوم الفقر يف القت�ساد الو�سعي

ل  الذي  ال�سخ�س  »هو  فالفقري  ال�سرورية،  اأو  ال�سا�سية  اإ�سباع احلاجات  العجز عن  الفقر هو 

. ولقد عرف البنك الدويل الفقر باأنه: 
)19(

يجد طعامه اأو �سرابه اأو م�سكنه ب�سكل كاف لحتياجاته«

»احلرمان من اأهم الفر�س واخليارات الأ�سا�سية الالزمة للتنمية الب�سرية«. 

الب�سرية: »هو احلرمان من خيارات وفر�س العي�س حياة مقبولة«،  التنمية  والفقر من منظور 

يق�سد  واإمنا  ماديًا،  املرء  لرفاه  �سروري  هو  ما  اإىل  الفتقار  جمرد  لي�س  الفقر  اأن  يعني  وهذا 

اأي�سا احلرمان من احلقوق الإن�سانية، ذات الأهمية الأ�سا�سية للتنمية الب�سرية، مثل العي�س حياة 

يتمتع فيها املرء ب�سحة جيدة وم�ستوى معي�سي لئق، ويكون موفور الكرامة واحرتام الذات 

 .
)20(

واحرتام الآخرين 

مما �سبق يتبني اأن م�سكلة الفقر يف القت�ساد الو�سعي تتمثل يف ظاهرة اجلوع واحلرمان اأو 

العجز عن اإ�سباع احلاجات الأ�سا�سية، مما يعرب عنه اأ�سحاب هذا الفكر با�سطالح حد الكفاف، 

ومبا يتعلق مبتطلبات البقاء، مبعني اأن الفرد يعد فقريًا عندما ل تتوافر له متطلباته بالقدر الذي 

 .
)21(

يحفظ له حياته وقدراته على العمل والإنتاج

اأنه: » عجز املوارد املالية للفرد اأو  وميكن ا�ستخال�س مفهوم الفقر من التعاريف ال�سابقة على 

املجتمع عن الوفاء بحاجاتهم القت�سادية«.ويعترب الفقر من امل�سكالت القت�سادية التي ي�سعى 

امل�سكالت  من  منها.والفقر  للتخفيف  والعملية  النظرية  لعالجها، وو�سع احللول  القت�ساديون 

الجتماعية التي ت�سيب جمموعة من اأبناء املجتمعات، بالتايل يعجزون عن القيام بدورهم يف 

تنمية جمتمعاتهم، وتثري يف اأنف�سهم احلقد والكراهية للمو�سرين من اأبناء املجتمع، وقد تثري يف 

اأنف�سهم النقمة على املجتمع كله، والتمرد على قيمه واأو�ساعه كلها، وقد تدفعهم لرتكاب اجلرائم 

بدفع رواتب خيالية  تغريهم  اإرهابية  ملنظمات  لالن�سمام  تدفعهم  املالية، وقد  وخا�سة اجلرائم 

تقنعهم باأنها �ستنقذهم من الأو�ساع املاأ�ساوية التي يعي�سون بها، بالتايل ينتج عنها جرائم القتل 

والت�سرد للعائلة ولأفراد املجتمع ككل.والفقر من امل�سكالت ال�سيا�سية، لأن من اأهم ما ت�سعى له 

)8)) عا�سور، حممد، 4)20م، �س52.

)9)) عبد العظيم، حمدي، فقر ال�سعوب بني االقت�ساد الو�سعي واالإ�سالمي، 995)م، �س0).

)20) برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، تقرير التنمية الب�سرية، )99)م، �س4.

االإ�سالمية،  لل�سوؤون  االأعلى  املجل�س  االإ�سالمي،  االقت�ساد  واأهمية  االإ�سالمية  االقت�سادية  ال�سيا�سة  ذاتية  �سوقي،  اأحمد  الفنجري،   (2((

عدد52)، )200م، �س29.
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ما  من  ال�سعوب  الفقر واجلهل واملر�س، وتخلي�س  م�سكلة  على  التغلب  ال�سيا�سية هو  الأنظمة 

يرتتب عليها من جرائم.

ثانيا: مفهوم الفقر يف القت�ساد ال�سالمي

التفكري،  �سالمة  على  وخطر  الخالق،  على  وخطر  العقيدة،  على  خطر  الفقر  باأن  الإ�سالم  يرى 

وخطر على الأ�سرة، وخطر على املجتمع. 

وكل ذلك ميكن ا�ستخال�سه من القراآن الكرمي والأحاديث النبوية ال�سريفة.

وميكن ا�ستخال�س معنيني للفقر من القراآن الكرمي:

خمتلف  يف  لالأكرث  بالن�سبة  فقريًا  يعد  الأقل  فال�سيء  التفاوت،  ويعني  ن�سبي،  الأول:  املعنى 

املجالت. وهذا املعنى ل ي�سع الإ�سالم اإل العرتاف به، اإذ هو �سنة من �سنن الله يف كونه ا�ستنادًا 

َفْوَق بَع�ٍس  ُكْم  َوَرَفَع بَع�سَ َجَعَلُكْم َخالِئَف الأْر�ِس  الَِّذي  »َوُهَو  اإىل قوله تعاىل يف كتابه العزيز 

يِف  بَع�ٍس  َعَلى  ُكْم  بَع�سَ َل  َف�سَّ »َواللَُّه  اأي�سا:  وجل  عز  وقال   .
)22(

اآَتاُكم«  َما  يِف  ِلَيْبلَُوُكْم  َدَرَجاٍت 

. واملق�سود بالتعريف يف هذه الآيات اأن الفقر قد يعك�س التفاوت ال�سديد يف م�ستويات 
)23(

زق« الرِّ

 
)24(

املعي�سة، فالفقر الن�سبي ين�سرف اإىل م�ستوى فقر الإن�سان بالن�سبة لالآخرين.

املعنى الثاين: مطلق، ويعني مدى اإمكانية الفرد اإ�سباع حاجاته بغ�س النظر عن موقف الغري، 

. و�سمن هذا املعنى يناق�س 
)25(

ومن هذه الزاوية ميكن تعريف الفقر باأنه: عدم حتقيق حد الكفاية

علماء الإ�سالم الو�سع على م�ستويني، ويعود ذلك اإىل نوعية احلاجات غري امل�سبعة هل هي من 

ال�سعرات  من  الأدنى  باحلد  متثل  والتي  بدونها،  يحيا  اأن  لالإن�سان  ميكن  ل  التي  ال�سروريات 

احلرارية الالزمة جل�سمه، اأم هي تلك احلاجات الكمالية له، والتي بفقدانها ل توؤثر على وجوده، 

واإمنا يفقد الإح�سا�س بالعي�س املعقول. فالفقر املطلق يتم قيا�سه عن طريق ما ي�سمى بخط الفقر 

الذي يقا�س بوحدات عينية من �سلع ال�ستهالك متثل القدر الالزم لكل اإن�سان لكي يعي�س عي�سة 

 .
)26(

كرمية اإىل حد ما

على  للق�ساء  يهدف  والقت�سادية،  والجتماعية  والأخالقية  العقائدية  مبنظومته  الإ�سالم  اإن 

الواحد، وح�س  اأبناء املجتمع  الفقر، ولتحقيق ذلك، حارب الطبقية الجتماعية، والّتمييز بني 

على العمل والك�سب، فالعمل هو ال�سالح يف حماربة الفقر، وجلب املنافع. كما نهى الإ�سالم عن 

الحتيال والت�سّول، والت�سّدق على غري املحتاج، وحث املجتمع ككل على البذل والإنفاق على 

)22) االنعام: اآية ))

)23) النحل: اآية )).

)24) الفنجري،مرجع �سابق، �س 30

)25) نوارج، 0)20م، �س 35

))2) الفنجري، مرجع �سابق، �س45
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الفقراء واملحتاجني، لأّن ذلك من �سميم م�سوؤولياته الأخالقية والإن�سانية، وحتقيقًا ملبداأ التكافل 

بحيث  طيبة،  معنوّية  ونتائج  واطمئنانًا،  ثقًة  نف�سه  املجتمع  يزيد  ما  وهذا  العام.  الجتماعي 

 .
)27(

تنتفي الأحقاد والبغ�ساء عندما ي�سعر الفقري واملحروم باأّن هناك من ي�ساعده ويوا�سيه 

ال�سالة  عليه  الر�سول  عن  ويروى  معاجلتها،  ينبغي  مر�سية  ظاهرة  الفقر  الإ�سالم  اعترب  وقد 

وال�سالم يف حديث له: »اللهم اإين اأعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم اإين اأعوذ بك من عذاب القرب، ل 

. ويف املقابل، يعتربه اأي�سا باأنه ابتالء من الله تعاىل لعبده املوؤمن، ا�ستنادا اإىل 
)28(

اإله اإل اأنت« 

وِع َوَنْق�ٍس ِمَن اْلأَْمَواِل َواْلأَْنُف�ِس  ْوِف َواجْلُ ُكْم ِب�َسْيٍء ِمَن اخْلَ قوله تعاىل يف هذا ال�سدد: »َوَلَنْبلَُونَّ

وَلِئَك  اأُ َراِجُعوَن  اإَِلْيِه  ا  نَّ َواإِ ِللَِّه  ا  اإِنَّ َقالُوا  يَبٌة  ُم�سِ اَبْتُهْم  اأَ�سَ اإَِذا  الَِّذيَن  اِبِريَن  ال�سَّ ِر  َوَب�سِّ َمَراِت  َوالثَّ

 .
)29(

ِهْم َوَرْحَمٌة َواأُوَلِئَك ُهُم امْلُْهَتُدوَن« َلَواٌت ِمْن َربِّ َعَلْيِهْم �سَ

الله  فيقول  للك�سب،  و�سيلة  املنتج احلالل ويعتربه خري  العمل  على  الإ�سالم  املقابل، يحث  يف 

اللَِّه  ِل  َف�سْ َواْبَتُغوا ِمن  الأَْر�ِس  ُروا يِف  َفانَت�سِ الُة  َيِت ال�سَّ ُق�سِ عز وجل يف �سورة اجلمعة،)َفاإَِذا 

التي  ال�سريفة  النبوية  الأحاديث  من  الكثري  عن  ف�ساًل   .
)30(

ُتْفِلُحون( لََّعلَُّكْم  َكِثرًيا  اللََّه  َواْذُكُروا 

حتث على العمل منها، قوله �سلى الله عليه و�سلم: »ما ك�سب الرجل ك�سبًا اأطيب من عمل يده، وما 

. فالأ�سل يف الإ�سالم اأن ياأكل الرجل من عمل 
)31(

اأنفق الرجل عن نف�سه وولده وخدمه فهو �سدقه« 

الإ�سالم  كانت متوا�سعة. ويحرم  واإمكاناته مهما  با�ستغالل طاقته  لي�سبع حاجاته  منتج حالل 

ال�سوؤال اإل يف حالت ثالث: الفقر املدقع، الغرم املفظع، الدم املوجع. 

وعن عائ�سة ر�سي الله عنها اأن النبي �سلى الله عليه و�سلم كان يتعوذ من الفقر بقوله: » اللهم 

اإين اأعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، واأعوذ بك من فتنة القرب وعذاب القرب،واأعوذ بك من 

)32(
فتنة الغنى، واأعوذ بك من فتنة الفقر، واأعوذ بك من فتنة امل�سيح الدجال« 

وعن اأبي هريرة عن النبي �سلى الله علية و�سلم: » اللهم اإين اأعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، 

.
)33(

واأعوذ بك من اأن اأظِلم، اأو اأُظَلم« 

وعن اأبي بكرة عن النبي �سلى الله عليه و�سلم: »اللهم اين اأعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم اإين 

.
)34(

اأعوذ بك من عذاب القرب، ل اإله اإل اأنت« 

وقال �سفيان الثوري: لئن اأجمع عندي اأربعني األف دينار حتى اأموت عنها اأحب اإىل من فقر يوم، 

))2) الفنجري، مرجع �سابق، �س 29

)28) �سنن اأبي داود، باب ما يقول اإذا اأ�سبح، رقم)5090).

)29) البقرة: اآية 55)-)5).

)30) اجلمعة: اآية 0).

))3) �سنن ابن ماجة،اأبواب التجارات، باب احلث على املكا�سب،رقم)38)2).

)32) �سحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب اال�ستعاذة من فتنة الغنى، رقم)))3)).

)33) �سنن اأبي داود، باب يف اال�ستعاذة، رقم)544)).

)34) �سنن اأبي داود، باب ما يقول اإذا اأ�سبح، رقم)5090).
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اأو مر�س،  اأدري ما يقع مني لو ابتليت ببلية من فقر،  وذيل يف �سوؤال النا�س، قال: ووالله ما 

)35(
فلعلي اأكفر ول اأ�سعر !.

ي�ستحق  الذي  وال�سنة  الكتاب  يف  املذكور  ال�سرعي  الفقري   « تيمية  ابن  الإ�سالم  �سيخ  ويقول 

معينة وطريقة  بلب�سة  يتقيد  الذي  ال�سطالحي  الفقري  لي�س هو  الزكاة وامل�سالح ونحوها  من 

العلماء  الفقراء وامل�ساكني واتفق  له كفاية تكفيه وتكفي عياله فهو من  لي�س  معينة، بل كل من 

على اأن من ل مال له وهو عاجز عن الك�سب، فاإنه يعطى ما يكفيه �سواء كان لب�سه لب�س الفقري 

ال�سطالحي اأو لب�س اجلند املقاتلة اأو لب�س التجار اأو ال�سناع اأو الفالحني، فالزكاة ل يخت�س 

بها �سنف من هذه الأ�سناف بل كل من لي�س له كفاية تامة من هوؤلء: مثل ال�سانع الذي ل تقوم 

�سنعته بكفايته، والتاجر الذي ل تقوم جتارته بكفايته، واجلندي الذي ل تقوم اإقطاعه بكفايته، 

والفقري وال�سويف الذي ل يقوم معلومه من الوقف بكفايته، والفقيه الذي ل يقوم ما يح�سل 

عليه بكفايته، وكذلك من كان يف رباط وهو عاجز عن كفايته، فكل هوؤلء م�ستحقون«. 

الالئق  امل�ستوي  الإ�سالمي تتمثل يف عدم بلوغ  الفقر يف القت�ساد  اأن م�سكلة  مما �سبق يتبني 

للمعي�سة بح�سب ما هو �سائد يف املجتمع، ويختلف باختالف الزمان واملكان وقد عرب عنه فقهاء 

امل�سلمني با�سطالح حد الكفاية ومبا يتعلق مبتطلبات احلياة الكرمية، واأحيانًا با�سطالح حد 

الذي يجعله يف بحبوحة  بالقدر  له متطلباته  الفرد فقريًا متى مل تتوافر  اأن يعد  الغني مبعنى 

 .
)36(

وغنى عن غريه 

والإ�سالم يرى اأن الفقر هو اأن يكون الإن�سان حمتاجًا، اأي اأنه ل ميلك ما يحتاجه لكفاية ذاته. 

واأما الفقري فهو ذلك املحتاج الذي مير بوقت ع�سيب، ولكنه ل ميد يده لل�سوؤال. ويخالف الإ�سالم 

الراأي القائل باأن م�ساألة الفقر لي�س لها مقيا�س ثابت مبعنى اأن عدم وجود الكماليات والرفاهية 

اأو العراق فهو يعني عدم  اأما الفقر يف م�سر  اأوروبي مثال يعترب فقرًا،  اأو  اأمريكي  يف جمتمع 

ن�سبية  مبعايري  للم�ساألة  ينظر  الراأي  هذا  اأن  الإ�سالم  ويرى  الأ�سا�سية.  الحتياجات  وجود 

ولي�ست واقعية، يف حني اأن امل�سرع ل ميكن اأن ي�سن قانونًا يختلف من �سخ�س اإىل اآخر، ولكنه 

الحتياجات  يف  النق�س  يعني  الإ�سالمية  ال�سريعة  يف  والفقر  جميعها.  الب�سرية  اأجل  من  جاء 

الأ�سا�سية والتي حددها ال�سرع يف ثالث نقاط وهي الأكل وامللب�س واملعي�سة اجليدة 

يتبني مما �سبق اأن الفقري يف املفهوم الإ�سالمي، فردًا كان اأو دولة، هو من يعي�س يف م�ستوي 

هو  اأخرى  بعبارة  اأي  والعاملي.  املحلي  املجتمع  يف  ال�سائد  امل�ستوي  عن  �سحيقة  هوة  تف�سله 

من ل يتوافر له امل�ستوى الالئق للمعي�سة بح�سب الزمان واملكان، وبا�سطالح الفكر القت�سادي 

الإ�سالمي هو من ل يتوافر له حد الكفاية اأو حد الغنى، ل حد الكفاف.

وحد الكفاف هو احلد الأدنى للمعي�سة من ماأكل وملب�س وماأوى مما بدونه ل ي�ستطيع املرء اأن 

)35) في�س القدير،املناوي،عبد الروؤوف بن تاج العارفني،4: 542.

))3) الفنجري، مرجع �سابق، )200م، �س30.
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اإل باختالف القوى ال�سرائية يف كل زمان  يعي�س وينتج، فهو غري قابل للنق�سان، ول يختلف 

ومكان. بخالف حد الكفاية فهو م�ستوى اأرقى من املعي�سة، وهو بالتايل قابل للزيادة، ومن ثم 

يختلف باختالف م�ستوى التقدم يف كل زمان ومكان. 

وا�سطالح حد الكفاية اأو حد الغنى واإن مل يرد �سراحة يف ن�س من ن�سو�س القراآن اأو ال�سنة، 

اإل اأنه ي�ستفاد من روح هذه الن�سو�س. وقد ورد �سراحة يف تعبريات كثرية من اأئمة وعلماء 

الفقه ل�سيما مبنا�سبة بحث الزكاة التي هي بالتعبري احلديث  الإ�سالم، وكذا يف خمتلف كتب 

موؤ�س�سة ال�سمان الجتماعي يف الإ�سالم. فيقول اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب ر�سي الله عنه: 

»اإذا اأعطيتم فاأغنوا«. ويقول على بن اأبي طالب كرم الله وجهه: »اإن الله فر�س على الأغنياء يف 

اأموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم«. ويقول الإمام املارودي يف كتابه الأحكام ال�سلطانية فيدفع اإىل 

 .
)37(

الفقري وامل�سكني من الزكاة ما يخرج به من الفقر وامل�سكنة اإىل اأدنى مراتب الغنى 

توفري  بهدف  البداية  منذ  ترتبط  مل  الإ�سالمي  القت�ساد  يف  الفقر  م�سكلة  اأن  اإىل  نخل�س 

ال�سروريات الأ�سا�سية للمعي�سة كما هو احلال يف القت�ساد الو�سعي، واإمنا بهدف رفع م�ستوى 

املعي�سة وحت�سينها.

املطلب الثالث: الفقر �البطالة يف املفهوم العاملي 

الدول  ت�سهد معظم  املالية،  الأزمة  البطيء من  التعايف  العاملي يف  القت�ساد  ا�ستمرار  ويف ظل 

الدخل  يف  التفاوت  يف  تدريجيًا  وتناق�سًا  ال�ستخدام  معدلت  يف  ارتفاعًا  والنامية  النا�سئة 

والفقراء  الأغنياء  بني  كبرية  الفجوة  تزال  ل  ذلك،  املرتفع.ومع  الدخل  ذات  الدول  مع  مقارنة 

يف معظم الدول ذات الدخل املنخف�س واملتو�سط، ول يزال كثري من الأ�سر التي جتاوزت خط 

الفقر معر�سة خلطر الوقوع حتته مرة اأخرى.وعلى النقي�س من ذلك، ازداد تفاوت الدخل يف 

القت�سادات املتقدمة طوال العامني املا�سيني، يف ظل تزايد البطالة العاملية - ويتوقع اأن يرتفع 

من 200 مليون حاليًا اإىل قرابة 208 ماليني بحلول عام 2015م.

))3) الفنجري، مرجع �سابق، )200م، �س)3.
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البطالة ح�سب املنطقة، 2013/2012/2007 /2015)مليون(

امل�سدر: منظمة العمل الدولية، اجتاهات مناذج القت�ساد القيا�سي، ني�سان/اأبريل 2013.

تزايد  اإىل  والجتماعي  القت�سادي  الن�سيج  اإ�سالح   2013 لعام  العمل  عامل  تقرير  ي�سري 

�سملتها  متقدمًا  اقت�سادًا   26 اأ�سل  من   14 يف   2011 و   2010 عامي  بني  الدخل  يف  التفاوت 

م�ستويات  تزال  ول  املتحدة.  والوليات  واإ�سبانيا  والدمنرك  فرن�سا  بينها  من  الدرا�سة، 

الأزمة. بداية  قبل  عليه  كانت  مما  اأعلى  املتبقية   12 الـ  الدول  من   7 يف  امل�ساواة   عدم 

يقول املدير العام ملنظمة العمل الدولية: متثل هذه الأرقام تطورًا اإيجابيًا يف اأجزاء كثرية من 

املرتفع، على  الدخل  ذات  الدول  العديد من  للقلق يف  تر�سم �سورة مثرية  لكنها  النامي،  العامل 

الرغم من النتعا�س القت�سادي. وميثل هذا الو�سع يف بع�س الدول الأوروبية على اخل�سو�س 

على  يركز  عاملي  انتعا�س  اإىل  حاجة  يف  نحن  والجتماعي.  القت�سادي  الن�سيج  ت�سرر  بداية 

للفقراء  اأف�سل  اجتماعية  اإىل جنب مع توفري حماية  الإنتاجي، جنبًا  العمل وال�ستثمار  فر�س 

 .
)38(

واملجموعات ال�سكانية الأكرث �سعفًا«

اإن ال�سيا�سات املنا�سرة للفقراء وال�ستثمار يف القدرات الب�سرية، بالرتكيز على التعليم والتغذية 

وال�سحة ومهارات العمل، جميعها تو�ّسع فر�س احل�سول على العمل الالئق وتعزز التقّدم.

)38) منظمة العمل الدولية، تقرير التنمية الب�سرية، 3)20م، الطبعة العربية، موقع على االنرتنت.
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ويتناول التقرير اأكرث من 40 بلدًا ناميًا اأحرزت مكا�سب �سريعة يف التنمية الب�سرية يف الأعوام 

واخلدمات  وال�سحة  التعليم  جمالت  يف  امل�ستدام  العام  ال�ستثمار  بف�سل  وذلك  املا�سية، 

غري  حالة  اجلنوب  نه�سة  متثل  العاملي.  القت�ساد  على  ال�سرتاتيجي  والنخراط  الجتماعية، 

املعي�سية والآفاق  الظروف  تغرّيًا يف  ي�سهد  فالتاريخ مل  �سرعتها وات�ساع نطاقها.  م�سبوقة يف 

املتاحة لهذا العدد الكبري من �سكان العامل مبثل هذا احلجم وبهذه ال�سرعة، واليوم ولأول مرة 

يف التاريخ، يحّرك اجلنوب النمو القت�سادي والتغيري الجتماعي يف العامل.

وفقًا للتقرير، جنحت بلدان عديدة من اجلنوب يف حتقيق منو باهر، فانت�سلت املاليني من حالة 

الفقر املدقع وح�ّسنت من ظروفهم املعي�سية. وقد انتهجت هذه البلدان نهًجا عمليًا وّفق بني دور 

اأن  من  التقرير  ويحذر  الجتماعية.  الربامج  يف  والبتكار  الأ�سواق،  على  والنفتاح  الدولة، 

كلها عوامل  ال�سيا�سية،  امل�ساركة  امل�ساواة، و�سعف  تق�سفية خاطئة، وانعدام  �سيا�سات  انتهاج 

من �ساأنها اأن تقّو�س. التقّدم وتوؤجج ال�سطرابات، ما مل ت�سارع احلكومات اإىل اتخاذ اإجراءات 

ل  وحده،  القت�سادي  فالنمو   2011 عام  منذ  العربية  الدول  واقع  عليه  يدل  ما  وهذا  عاجلة، 

يكفي لتحقيق التقّدم يف التنمية الب�سرية، كما اأكدت هيلني كالرك، مديرة برنامج الأمم املتحدة 

وال�ستثمار  للفقراء  املنا�سرة  ال�سيا�سات  م�سيفة:»اأن  العام،  هذا  لتقرير  التمهيد  يف  الإمنائي، 

يف القدرات الب�سرية، بالرتكيز على التعليم والتغذية وال�سحة ومهارات العمل، جميعها تو�ّسع 

 .
)39(

فر�س احل�سول على العمل الالئق وتعزز التقّدم امل�ستدام« 

ونبهت مديرة املكتب الإقليمي للدول العربية يف برنامج الأمم املتحدة الإمنائي اإىل »اأن الدول 

العربية ت�سجل اأعلى معّدل للبطالة واأدنى معدل للم�ساركة يف القوى العاملة، ول �سيما م�ساركة 

الن�ساء«، واأ�سافت »اأن املقيا�س احلقيقي لالإجنازات الإمنائية يف نظر الكثريين من العرب اليوم، 

هو عدد فر�س العمل الالئق املتوفرة لل�سكان، ليكونوا منتجني ولي�سعروا بالأمان القت�سادي«. 

وحلت ت�سع دول عربية من بني البلدان الع�سرين التي �سجلت اأعلى متو�سط لعدد �سنوات الدرا�سة 

ال�سطرابات  �سملتها  التي  البلدان  »بينما حققت معظم  اإىل.2010   1980 من  الفرتة  للفرد يف 

من  اأدنى  م�ستوى  �سجلت  العلمي،  التح�سيل  يف  كبرية  اإجنازات  ًا  موؤخر  العربية  املنطقة  يف 

.
)40(

املتو�سط يف ن�سبة العاملني اإىل جمموع ال�سكان«

املطلب الرابع: الفقر �اأثره على اجلرمية 

الفقر له اآثاره ال�سيئة على العقيدة، وخا�سة اإذا تبعه خلل يف توزيع الرثوات. »وخا�سة اإذا كان 

الفقري هو ال�ساعي الكادح، واملرتف هو املتبطل القاعد فالفقر هنا مدعاة لل�سك يف حكمة التنظيم 

)39) برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، تقرير التنمية الب�سرية، 3)20م، متاح على املوقع االإلكرتوين،

)40) برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، تقرير التنمية الب�سرية، ))20م، متاح على املوقع االإلكرتوين، 
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باحلرمان  هوؤلء  �سعور  اإن   .
)41(

للرزق« الإلهي  التوزيع  عدالة  يف  ولالرتياب  للكون،  الإلهي 

والهوان ي�سل تفكريه فاأنى يعرف ربه اإن عجز عن تدبري حاجاته اليومية، ولهذا يقول ر�سول 

 .
)42( 

الله �سلى الله علية و�سلم:)كاد الفقر اأن يكون كفرا(

ولقد ا�ستعاذ ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم من الكفر والفقر يف �سياق واحد حيث قال:)اللهم 

اإين اأعوذ بك من الكفر والفقر(، ولقد ربط الإمام علي بن اأبي طالب بني الفقر والرذائل الإن�سانية 

فقال وهو يعظ ولده حممد بن احلنفية »يا بني اإين اأخاف عليك الفقر فا�ستعذ بالله من الفقر، فاإنه 

.
)43(

منق�سة الدين، مده�سة للعقل، داعية للمقت«

والفقري املحروم كثريا ما يدفعه بوؤ�سه اإىل �سلوك ما ل تر�ساه الف�سيلة واخللق الكرمي وخا�سة 

املادي  التوازن  اختالل  اأن  الإن�ساين،  ال�سلوك  انحراف  يف  احلياة.والعلة  �سقوة  لفحتهم  اإذا 

والأدبي، قد مكن ل�سياطني الإجرام اأن تعمل، واأن تنجح، ولقد قام الدليل من الكتاب، وال�سنة 

على اأثر الفقر يف دفع الأفراد اإىل ال�سلوك الإجرامي، وخا�سة جرائم الأموال.

.
)44(

لقوله تعاىل:)ول تقتلوا اأولدكم من اإمالق نحن نرزقكم واإياهم(

 .
)45(

وقال تعاىل:)ول تقتلوا اأولدكم خ�سية اإمالق نحن نرزقهم واإياكم اإن قتلهم كان خطًا كبريًا(

اأي ذنبًا عظيمًا، والإمالق م�سدر »اأملقت« من الزاد اأي ذهبت حاله واأفل�س.ولقد ورد يف ال�سنة 

النبوية ما يوؤكد اأن للفقر اآثارًا غري مبا�سرة على ال�سلوك الإجرامي، خا�سة جرائم الأموال.فعن 

الله عليه و�سلم:)كان يدعو يف  الله �سلى  اأن ر�سول  اأخربته،  الله عنها  اأن عائ�سة ر�سي  عروة 

ال�سالة ويقول: اللهم اإين اأعوذ بك من املاأثم واملغرم، فقال له قائل: ما اأكرث ما ت�ستعيذ يا ر�سول 

 .
)46(

الله من املغرم؟ قال: اإن الرجل اإذا غرم حدث فكذب ووعد فاأخلف( 

))4) القر�ساوي، يو�سف، م�سكلة الفقر وكيف عاجلها االإ�سالم، مكتبة وهبه، القاهرة، ط)، 2003م، �س3)

)42) في�س القدير،املناوي، 4: 542، و�سعفه االألباين يف �سعيف اجلامع رقم)48)4).

)43) اجلندي، عبد احلليم، ))9)م، �س5)3.

)44) االأنعام: اآية )5).

)45) االإ�سراء: اآية )3.

))4) �سحيح البخاري، كتاب يف اال�ستقرا�س، باب من ا�ستعاذ من الدين،رقم))239).
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املبحث الثالث: د�ر موؤ�س�سة الزكاة يف عالج م�سكلتي الفقر �البطالة

املطلب الأ�ل: احلث على العمل:

على  اخلدمة  من  جاعاًل  واخلنوع  التكال  ونبذ  واملواظبة،  وال�سعي  العمل  على  ال�سالم  حث 

العيال واجبا و�سدقة وح�سنة تتقدم كل اأعمال اخلري، معتربا اليد العليا خريًا من اليد ال�سفلى، 

كما حارب البخل وكنز الأموال، واأقام قواعد تكفل تداول الرثوات بني النا�س، وعدم تكدي�سها 

.
)47(

يف يد الأغنياء.قال تعاىل:)فاإذاق�سيت ال�سالة فانت�سروا يف الأر�س وابتغوا من ف�سل الله(

والأمر بالنت�سار يف الأر�س اأمر �سريح بال�سعي يف كل �سبيل ي�ستطيع املرء اأن يجد فيها عماًل 

يعود عليه بالنفع، واأن كل قادر على العمل مطالب يف ال�سريعة الإ�سالمية بال�سعي والك�سب الذي 

يق�سد التعفف عن وجوه النا�س اأف�سل من التطوع لطلب العبادة، ويف احلديث عن اأبي هريرة 

ر�سي الله عنه اأن الر�سول �سلى الله عليه و�سلم قال:)والذي نف�سي بيده لأن ياأخذ اأحدكم حبله، 

 .
)48(

فيحتطب على ظهره خري له من اأن ياأتي رجال، في�ساأله اأعطاه اأو منعه(

املطلب الثاين: الأثر التوزيعي للزكاة على عر�ص العمل للفقراء:

توؤكد الدرا�سات اأن للزكاة دورًا بارزًا يف زيادة عر�س العمل لدى الفقراء من خالل ما يلي: 

 توؤدي زيادة ا�ستهالك الفقراء املتلقني للزكاة اإىل زيادة اإنتاجيتهم،عن طريق حت�سني م�ستواهم . 1

الكامنة يف هوؤلء الأ�سخا�س، ومن ثم  ال�سحي والغذائي، وبالتايل زيادة الطاقة اجل�سمية 

 .
)49(

زيادة كمية جهودهم املبذولة يف العملية الإنتاجية 

 يوؤدي اإنفاق الزكاة على طلبة العلم الفقراء، اأو يف حالة ا�ستخدام ح�سيلتها يف تعليم وتدريب . 2

 .
)50(

امل�ستحقني، يوؤدي ذلك لتح�سني نوعية عمل الفقراء، ومن ثم رفع اإنتاجيتهم 

 توؤدي الزكاة اإىل زيادة احلافز على العمل، لأنها ل حتل للفقري القادر على العمل، مع توفر . 3

 .
)51(

فر�سة العمل الالئقة به)اأي الفقري املتعطل اختياريًا( 

ويرى بع�س الباحثني اأنه يف حالة توزيع ح�سيلة الزكاة يف �سكل معونات مالية على الفقراء اأن 

.
)52(

يتم هذا التوزيع ب�سكل ل يوؤدي اىل اأثر �سلبي على حوافز العمل لديهم 

))4) اجلمعة: اآية 0).

)48) �سحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب اال�ستعفاف عن امل�ساألة، رقم)0)4)).

)49) الزرقاء، حممد اأن�س، 2002م، �س)28.

)50) الطاهر، عبدالله، 2002م، �س)).

))5) القر�ساوي، يو�سف، مرجع �سابق، �س230.

)52) املنان، حممد عبد، 2002م، �س05).
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ويف�سل لتحقيق هذا الهدف، اأن يتم اتباع �سيا�سة م�سابهة ل�سريبة الدخل ال�سلبية يف م�سمونها 

اأن تنخف�س كلما ارتفع دخله، ولكن  اأن الإعانة املالية املقدمة للفقري العامل، يجب  الهام وهو: 

.
)53(

مبعدل اأقل من النخفا�س يف الدخل 

توؤدي الزكاة اإىل زيادة املعرو�س من عمل الفقراء املحرتفني، الذين ل يجدون فر�سة العمل . 4

مزاولة  لبداية  الالزم،  املال  براأ�س  متويلهم  خالل  من  جربًا(،  العاطلون  بهم)الفقراء  الالئقة 

. بالإ�سافة لذلك 
)54(

اأعمالهم، اأو من خالل تدريبهم على بع�س احلرف املطلوبة يف �سوق العمل

انخفا�س  عدم  اإىل  يوؤدي  نف�سه  مل�سلحة  الغارم  على  الزكاة  اإنفاق  اأن  الباحثني:  بع�س  يرى 

عر�س العمل لأن املال يعيد الذين انقطعوا عن مواقع عملهم اإىل هذه املواقع مرة اأخرى، كما 

يوؤدي الإنفاق على ابن ال�سبيل اإىل زيادة كمية العمل املتاحة يف املجتمع، لأن ذلك يحميه من 

 .
)55(

اأن يرتك عمله

املطلب الثالث: الأثر التوزيعي للزكاة على اإنتاجية الفقراء

اأوًل:توؤدي الزكاة اإىل رفع اإنتاجية الفقراء، من خالل ا�ستثمار ح�سيلة الزكاة يف اإن�ساء امل�ساريع 

والرعاية  ال�سرب،  مياه  توفري  مثل  للفقراء،  الكفائية  احلاجات  نطاق  يف  تدخل  التي  التنموية 

بروؤو�س  املحرتفني  الفقراء  الزكاة من خالل متويل  توؤدي  كما  والتدريب،  والتعليم،  ال�سحية، 

هوؤلء  فيها  يعمل  التي  ال�سنعة  يف  املعرو�سة  العمل  �ساعات  زيادة  اإىل  لهم  املنا�سبة  الأموال 

على  الزكاة  باأثر  ترتبط طرديا  لأنها  العادية،  الأحوال  الآثار �سعيفة يف  الفقراء. وتعترب هذه 

ن�سبة ما يذهب من ح�سيلة الزكاة نحو ال�ستثمار.

ومدى  ظبي  اأبو  يف  الزكاة  ل�سندوق  املوؤ�سرات  بع�س  خالل  من  ذلك  على  ال�ستدلل  وميكن 

الزكاة  اأموال  ا�ستدامة  و�سمان  امل�ستحقة،  للفئات  املعي�سي  امل�ستوى  حت�سني  يف  م�ساهمتها 

وتنميتها.

2003م. ويهدف اإىل  اأن�سئت بقانون خا�س رقم)4( ل�سنة  وال�سندوق عبارة عن هيئة م�ستقلة 

زيادة الوعي بالزكاة وتر�سيخ مفهوم الزكاة ودورها الهام يف املجال التنموي على �سعيد الفرد 

للم�سارف  وفقا  امل�ستحقة  ال�سرائح  منها  لت�ستفيد  اختياريا  الزكاة  اأموال  وقبول  واملجتمع. 

ال�سرعية.

P30 ,1403 ,Faridi (53(

)54) الزرقاء، حممد اأن�س، مرجع �سابق، �س 284

)55) الطاهر، عبدالله، مرجع �سابق، �س 8).
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اإجمايل م�سارف الزكاة ل�سندوق الزكاة يف اأبو ظبي للربع الأول لعامي)2012م، و2013م.( على التوايل

قيمة الزكاة امل�سروفةاأعداد احلالت امل�ستحقة للزكاةم�سارف الزكاة لعام 2012م

 17،475،442 1654 م�سرف الفقراء وامل�ساكني

 965،000 61م�سرف املوؤلفة قلوبهم

 1،513،938 16م�سرف الغارمون

 19،954،380 1731املجموع 

قيمة الزكاة امل�سروفةاأعداد احلالت امل�ستحقة للزكاةم�سارف الزكاة لعام 2013م

 28،889،936 11،994 م�سرف الفقراء وامل�ساكني

 860،000 216م�سرف املوؤلفة قلوبهم

 599،703 83م�سرف الغارمون

 30،349،639 12،293املجموع 

 )http://WWW.Zakatfund.gov.ae ،امل�سدر: مركز الأخبار يف موقع ال�سندوق(

درهم  مليون   476 نحو   2014 وحتى   2011 عام  منذ  الزكاة  �سندوق  ايرادات  اإجمايل  وبلغ 

وفقا ملا �سرح به اأمني عام �سندوق الزكاة واعتمدت ميزانية 2015 ل�سندوق الزكاة مببلغ 178 

 .
)56(

مليون درهم بزيادة قدرها 15% مقارنة بعام 2014م

يف حني بلغ اأعداد الأفراد امل�ستحقني للزكاة يف الربع الأول من عام 2013م،)12293(، وكانت 

قيمة الزكاة امل�سروفة للربع الأول من نف�س العام بقيمة)30،349،639( مليون درهم.

2013م  ويف بيان للنيابة العامة يف اأبو ظبي تبني انخفا�س معدل اجلرمية يف الإمارة خالل 

بن�سبة 13،6% عن عام 2012م. وتبني اأي�سا اأن عدد الق�سايا التي عر�ست على النيابة العامة يف 

 .
)57(

الإمارة بلغت)74،036( ق�سية مقابل)85،685( ق�سية يف عام 2012م

العربية  الدول  يف  الزكاة  عن  املن�سورة  ال�سحيحة  واملعلومات  البيانات  من  الرغم  وعلى 

والإ�سالمية، اإل اأن للزكاة اأثرا وا�سحا يف توزيع الدخل والرثوة وحماربة الفقر والبطالة، كما 

اأن لها تاأثريا دائما نحو احلد من الركود القت�سادي وت�سغيل راأ�س املال وا�ستثماره، لذا يفرت�س 

والتعليم  ال�سغرية  وال�سناعات  امل�سروعات  بدعم  الفقر  حالت  من  التخفيف  يف  ت�ساهم  اأن 

وال�سحة وتوفري الدواء، واإدخال الأ�سر الفقرية حتت مظلة التاأمني ال�سحي، ودعم امل�سروعات 

الزراعية وا�ست�سالح الأرا�سي، ودعم الغاثة يف ظروف احلرب والكوارث الطبيعية التي قد 

حتل بالبالد من خالل م�سرف الغارمني، وللزكاة اأثر وا�سح يف التقليل من ال�سلوك الجرامي 

كما تبني من الدرا�سة. وعليه تعد الزكاة و�سيلة فعالة للق�ساء على الفقر والبطالة، حيث يتكرر 

http://WWW.Zakatfund.gov.ae ،5) موقع ال�سندوق على �سبكة االنرتنت((

http://www.albayan.ae ،5) موقع �سحيفة البيان على االنرتنت((
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دفعها كل عام ملن ي�ستحقها ولها اأثرها املهم يف عالج النكما�س القت�سادي واأثبتت التجارب اأن 

القيام  الفقر والبطالة هو تاأهبل العاطلني عن العمل بتمكينهم من  اأجنح الأ�ساليب يف معاجلة 

مب�ساريعهم ال�سغرية، فالأ�سالم حث على العمل للفرد اإىل جانب ت�سديد حاجته ليي�سر له احلياة 

الدخل  توزيع  ال�ستهالك، وعلى  اأثر على  وللزكاة  اأف�سل،  الكرمية، ويجعله يف و�سع معي�سي 

والرثوة وال�ستثمار، ومنع الزكاة يوؤدي خللق م�سكالت اقت�سادية واجتماعية يف املجتمع مثل 

 .
)58(

ال�سرقة والت�سول

ثانيًا: توؤدي الزكاة اإىل رفع اإنتاجية العمل، من خالل الإنفاق عل طلبة العلم الفقراء، كما يوؤدي 

من  للمجتمع  املتاحة  العمل  كمية  على  املحافظة  اإىل  املنقطعني  اأو  املدنيني  العمال  على  الإنفاق 

النخفا�س.

ثالثًا: تخ�سي�س الزكاة مل�سارفها املتعددة، فبالن�سبة للفقراء تعترب و�سيلة فعالة ملحاربة الفقر 

خالل  من  �سواء  الإنتاج  لو�سائل  مالكني  ي�سبحون  بحيث  اإغناوؤهم  اأي�سا  ميكن  اأنه  وبخا�سة 

توزيع الأموال الراأ�سمالية مبا�سرة اأو من خالل متليكهم لأ�سهم ملكية حت�سل عليها اإدارة الزكاة 

 .
)59(

يف م�ساريع اإنتاجية 

)58) اجلبري، الزكاة وحماربة الفقر، 2)20م، �س )9.

)59) تاج الدين، 2000م، �س 425.
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النتائج �التو�سيات: 

النتائج: 

 توؤدي الزكاة اإىل رفع اإنتاجية الفقراء، وزيادة �ساعات العمل التي يعر�سونها، ونق�س . 1

يف �ساعات التعطل وبالتايل نق�س يف التفكري ال�سلبي الذي يوؤدي للجرمية.

لتوفري . 2 تنموية  م�ساريع  يف  للفقراء  كفايتها  بجانب  الزكاة  موارد  ا�ستثمار  ن�ستطيع   

فر�س العمل للعاطلني وخا�سة اأبناء الفقراء.

املتعاون . 3 املال  براأ�س  اأو متويلهم  الفقراء،  تعلم وتدريب  الإنفاق على  الزكاة يف  توؤثر   

معهم يف عملية الإنتاج، اأو من خالل ا�ستثمار بع�س ح�سيلة الزكاة يف امل�ساريع التنموية 

التي تدخل يف نطاق احلاجات الكفائية للم�ستحقني، وبالتايل ابتعادهم عن التفكري يف 

النواحي الإجرامية وخروجهم من دائرة املتعطلني.

 ميكن ا�ستثمار جزء من اأموال الزكاة بتاأهيل وتدريب الفقراء العاطلني عن العمل للحرف . 4

وال�سناعات ال�سغرية.

 موؤ�س�سة الزكاة يف القت�ساد الإ�سالمي اإ�سافة اإىل اأنها حتث على العمل وتقلل من الفقر . 5

يف املجتمع، كذلك حِتّد من انت�سار العديد من �سور اجلرائم داخل املجتمع.

التو�سيات:

 عالج م�سكلة الفقر والبطالة واحلد من اجلرمية يقوم على اأ�سا�س تطبيق منهج القت�ساد . 1

اأموال الزكاة  باإن�ساء موؤ�س�سة للزكاة تقوم بجمع  الإ�سالمي وتفعيل دور الزكاة، وذلك 

على م�ستوى الدولة اأو القطر واإنفاقها يف م�سارفها ال�سرعية.

 اأكرب عقبة يف طريق ا�ستقرار الدول العربية هي زيادة معدلت البطالة وعدم ا�ستيعاب . 2

الفقراء  دعم  يف  الزكاة  اأموال  ا�ستغالل  ميكن  لذلك  مفيدة،  اأعمال  يف  ال�سباب  طاقات 

حرفته( ممار�سة  من  متكنه  عدة  اأو  الإنتاجي)اآلة  املال  براأ�س  العمل  عن  والعاطلني 

لإخراجهم من دائرة املتعطلني واإبعادهم عن التفكري يف النواحي الإجرامية.

يف . 3 الزكاة  موؤ�س�سة  تطوير  من  بد  ل  الزكاة،  نظام  تطبيق  يف  فعال  لنموذج  للو�سول   

كل الدول الإ�سالمية، وتاأهيل الفقراء للم�ساهمة يف العملية الإنتاجية ل�سالح ا�ستقرار 

املجتمع ومنوه.
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امل�سادر �املراجع:
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ــ البخاري، حممد بن اإ�سماعيل اأبو عبدالله، �سحيح البخاري، اجلامع ال�سحيح املخت�سر، دار ابن كثري، بريوت، تعليق 

د. م�سطفى ديب البغا.

1401ه  ط1،  بريوت،  العربي،  الفكر  دار  م�سلم،  �سحيح  الني�سابوري،  احلجاج  بن  م�سلم  احل�سني  اأبو  م�سلم،  الإمام  ــ 
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ريفكن، جريمي.)2000م(. نهاية ع�سر الوظيفة- انح�سار قوة العمل العاملية وبزوغ حقيقة ما بعد الت�سوق، مركز الإمارات 

للدرا�سات والت�سويق)�سل�سلة مرتجمة(، ط1.

ــ ال�سافعي، ر�سوان، 2014م( دور القت�ساد الإ�سالمي يف احلد من اجلرمية، مكتبة الوفاء القانونية، الإ�سكندرية، ط1.
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ــ القر�ساوي، يو�سف، م�سكلة الفقر وكيف عاجلها ال�سالم، مكتبة وهبه.

ــ اإبن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ط2، د1.

ــ الع�سقالين، �سهاب الدين، فتح الباري يف �سرح �سحيح البخاري، دار املعرفة، بريوت، ط1، د11.

ــ اإبن منظور، ل�سان العرب، د1.

ــ الفنجري، حممد �سوقي)2008م(. الو�سطية يف القت�ساد الإ�سالمي، اإ�سدار املجل�س الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية، القاهرة.

ق�سايا  �سل�سلة  عدد14،  ط2،  والدول،  الأفراد  بني  القت�سادي  والتوازن  الإ�سالم  �سوقي)2007م(:  حممد  الفنجري،  ــ 

اإ�سالمية ، وزارة الأوقاف.

ــ ح�سان، ح�سني حامد)2007م(: واجب الدولة يف توفري حد الكفاية، جملة القت�ساد الإ�سالمي،عدد 317، بنك دبي الإ�سالمي.

ــ بنك دبي الإ�سالمي، جملة القت�ساد الإ�سالمي، البطالة تهدد اأمن وا�ستقرار العامل العربي، عدد 405، 2014م.

ــ قحف، منذر، القت�ساد الإ�سالمي، دار القلم، بدون �سنة ن�سر.

ــ �سالح عبيد، ح�سنني اإبراهيم، علم الإجرام والعقاب، دار النه�سة العربية، 1991م.

ــ اأبو عامر، حممد زكي، علم الإجرام والعقاب، دار اجلامعة اجلديدة للن�سر،ط1، 1997م.

للثقافة  الوطني  املجل�س  القامو�س،  جواهر  من  العرو�س  تاج  الطحاوي،  العليم  عبد  حتقيق  مرت�سى،  حممد  الزبيدي،  ــ 

والن�سر، الكويت، ط1، د31، 2000م.

ــ املاوردي، اأبي احل�سن بن علي بن حبيب الب�سري، الأحكام ال�سلطانية والوليات الدينية، دار الكتب العلمية، بريوت، 1978م.

ــ املناوي، عبد الروؤوف بن تاج العارفني، في�س القدير �سرح اجلامع ال�سغري،املكتبة التجارية الكربى،م�سر،ط1،1356هـ.

ــ اأبو زهرة، المام حممد)1974م(، التكامل الجتماعي يف ال�سالم، دار الفكر العربي.

ــ القر�ساوي، يو�سف)1973م(. فقه الزكاة، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط2، د2.

علوان، عبدالله ناجح، التكامل الجتماعي يف ال�سالم، دار ال�سالم، القاهرة.

ــ الزرقاء، حممد اأن�س)2002(. دور الزكاة يف القت�ساد العام وال�سيا�سة املالية، كتاب اقت�ساديات الزكاة، البنك الإ�سالمي للتنمية. 
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-R Faridi, Fiscal Policy in an Islamic State; Journal of Research in Islamic Economics Vol. 1403 ,1.
-S.I.TAG EL-DIN, Allocation and Stabilizing Functions of Zakat in an Islamic Economy, July,1986. 
- http://WWW.Zakatfund.gov.ae.
- http://WWW.ilo.org/kilm.
- http://WWW.albayan.ae.
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التأمين التعاوني ودوره التنموي
بالمملكة العربية السعودية

د. عبد الله بن حممد الرزين

اأ�ستاذ م�سارك، كلية القت�ساد والعلوم الإدارية ــ جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ــ اململكة العربية ال�سعودية

)�سّلم البحث للن�سر يف 7 / 5/ 2015م، واعتمد للن�سر يف 6/8 / 2015م(

ب�سم الله الرحمن الرحيم

ملخ�ص

ُيعد قطاع التاأمني من القطاعات احليوية يف القت�سادات املتقدمة والنامية على حد �سواء، وذلك 

ت�سجيع  من  القت�سادية  املنظومة  يف  التاأمني  �سركات  به  تقوم  الذي  الرئي�س  الدور  خالل  من 

ال�ستثمارات، وحتفيز النمو القت�سادي ب�سورة عامة، ثم م�ساهمتها املبا�سرة يف تقليل خماطر 

العام  الن�ساطني  وا�ستقرار  تطور  اإىل  يوؤدي  مبا  املت�سررين  وتعوي�س  والتجارة،  الأعمال 

واخلا�س. كما ي�ساعد قطاع التاأمني على توفري الأمان لرجال الأعمال وال�سناعة عرب تخفي�س 

الأخطار املحتملة يف القطاعات التجارية وال�ستثمارية، وتقليل العتماد على الأ�سواق املالية 

ال�سغوط  وتخفيف  ال�ستثمارية،  للم�سروعات  الالزم  التمويل  توفري  يف  والدولية  املحلية 

لدى  الثقة  من  ويزيد  والئتمان،  التمويل  و�سركات  كالبنوك  املختلفة  املالية  املوؤ�س�سات  على 

ال�ستثمارية،وُي�سهم  التمويالت  وتوفري  القومي  القت�ساد  يف  واملالية  الإنتاجية  القطاعات 

هذا  يهدف  التنموية.  الأهداف  خلدمة  وتوظيفها  املدخرات  وتعبئة  املالية  املوارد  توفري  يف 

التنمية  ُي�سهم به يف  ال�سعودية،وما  العربية  باململكة  التعاوين  التاأمني  اإىل حتليل دور  البحث 

القت�سادية، وتوفري املوارد التمويلية لالقت�ساد الوطني. كما يناق�س البحث العالقة بني اأق�ساط 

التاأمني التعاوين وبع�س املتغريات القت�سادية كحجم ال�ستثمارات والناجت املحلي الإجمايل 

عالقة  هناك  اأن  الإح�سائي  التحليل  نتائج  اأو�سحت  لقد  2005-2013م.  الفرتة  خالل  للمملكة 
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والناجت  القطاع  هذا  يف  ال�ستثمارات  حجم  وبني  التاأمني  اأق�ساط  اإجمايل  بني  قوية  ارتباطية 

من  كل  على  اإيجابية  ب�سورة  توؤثر  التاأمني  اأق�ساط  اإجمايل  يف  الزيادة  واأن  الإجمايل،  املحلي 

التعاوين  التاأمني  البحث بتطوير قطاع  الإجمايل. يو�سي  املحلي  ال�ستثمارات والناجت  حجم 

باململكة، واإحكام الت�سريعات اخلا�سة بتنظيم ن�ساطاته وفقًا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، اإ�سافة 

اإىل زيادة دوره التنموي وم�ساهمته القت�سادية، وتو�سيع نطاق خدماته وجودتها، بالقدر الذي 

ُيحقق اإ�سرتاتيجية تنويع امل�سادر التمويلية للم�سروعات التنموية اجلديدة بحيث ل تكون عبئًا 

على القطاع احلكومي وحده.

الكلمات املفتاحية: التاأمني التعاوين، التاأمني التكافلي، التمويل الإ�سالمي، النمو القت�سادي، 

القت�ساد ال�سعودي.

Abstract

The insurance service has become an important sector in both the developed and 
developingcountries.A well-developed insurance sector supports economic growth 
by encouraging industrial activities through risk-taking. It also provides security 
for business and trade sectors by reducing the potential hazards in the commercial 
activities, and decreases dependence on both domestic and international financial 
markets funding needed for investment projects as well as reducing the pressure on 
financial institutions such as banks and other financial institutions. This paper aims 
at examining the role of cooperative insurance in the Saudi economy and what it 
would contribute to economic development and growth of the national economy. This 
paper reviews the importance of the cooperative insurance industry in achieving the 
national development goals. It also investigates the relationship between insurance 
development and some economic variables for the period 2013-2005. The results show 
that there is a strong correlation between total insurance premium, investment and 
GDP. It is interesting to note that the increase in gross premium positively influence 
both investment and GDP. The present paper is highly recommended an urgent action 
to develop the insurance sector, and tighter legislation governing its activities and 
expand the scope of its services and the quality of productsin line with Shari’ah 
principles. This paper confirms that the cooperative insurance industry as a financial 
service is most important segment in an economy for both growth and development.
Keywords: cooperative insurance, takaful industry, Islamic finance, economicgrowth, 
Saudi economy.
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املقــــدمـة:

اإّن اأهمية �سناعة التاأمني تنطلق من كونها ركيزة اأ�سا�سية لقطاع اخلدمات املالية، وُي�ساهم التاأمني 

ب�سكل عام يف توفري اآليات حتويل املخاطر، وت�سجيع املدخرات لآجال طويلة، وتوظيفها يف دعم 

التاأمني  تربط  التي  الوثيقة  العالقة  التطبيقية  الدرا�سات  بع�س  واأكدت  التنموية.  امل�سروعات 

القت�سادية  التنمية  لدعم  التاأمني  عوائد  توظيف  على  ي�ساعد  ما  وهو   ،
)1(

القت�سادي بالنمو 

حجم  وزيادة  التنموية،  لالأغرا�س  املدخرات  وتوجيه  الإنتاجية،  امل�سروعات  متويل  خالل  من 

.
)2(

ال�ستثمارات، وزيادة الإنتاجية الكلية لالقت�ساد الوطني

ُيطلق على التاأمني املتوافق مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية عدة ُم�سميات منها: التاأمني الإ�سالمي، 

بها  ُق�سد  اإذا  واحد  مبعنى  م�سميات  وهي  التكافلي،  التاأمني  اأو  والتكافل  التعاوين،  والتاأمني 

اأو التقليدي القائم على الربا وعنا�سر اأخرى ل جتيزها ال�سريعة  البديل عن التاأمني التجاري 

الإ�سالمية. و�ساع ُم�سمى التاأمني التعاوين لدى املجامع الفقهية الإ�سالمية وهيئة كبار العلماء 

باململكة العربية ال�سعودية، وي�ستخدم لو�سف نوع التاأمني املطبق يف اململكة وفقًا ملا ن�ست عليه 

 ،
)3(

الأنظمة واللوائح والقرارات ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودية-البنك املركزي-

ُم�سمى  اأما  العربية والإ�سالمية،  الدول  الكثري من  التاأمني الإ�سالمي يف  ُم�سمى  بينما ي�ستخدم 

الهيئات  وبع�س  اآ�سيا  �سرق  جنوب  دول  يف  ا�ستخدامه  فيكرث  التكافلي  التاأمني  اأو  التكافل 

. وعليه فاإّن هذا البحث ي�ستخدم ُم�سمى التاأمني التعاوين كما 
)4(

والوكالت الر�سمية والدولية

هو �سائد باململكة، وهو مياثل التاأمني الإ�سالمي والتاأمني التكافلي يف خارجها مع اختالف يف 

النماذج العملية التي تعتمد على �سيغتي امل�ساربة والوكالة اأو �سيغة ثالثة جتمع بينهما، ول 

يف  التقليدي  التاأمني  وبني  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  مع  املتوافق  التاأمني  بني  الت�سابه  يعني 

بع�س املمار�سات الفنية اأو وجود تطبيقات خاطئة ل تلتزم بال�سروط ال�سرعية اأنهما متطابقان 

التالية: بيالل مالخ�سو)2)20(، جمدي م�سطفي واآخــرون)3)20(، حممد  العربية  التمثيل ال احل�سر الدرا�سات  ))) راجع على �سبيل 

�سريف وحممد �سابر)4)20(.وباللغة االإجنليزية الدرا�سات التالية:

Ward, D. &Zurbruegg, R.(2000), Beck, T. & Webb, I.(2002), Savvides, S.(2006), Haiss, P. &Sümegi, 
K.(2006). Redzuan, H. & Rahman, Z.(2009), Han, L. et al.(2010), Yazid, A. S.&Ariffin, J.(2012), Akinlo, 
T. &Apanisile, O. T.(2014).
(2) Richard, E. & Victor, O.(2013) Analysis of insurance practices and economic growth in Nigeria: using 
co-integration test and error correction model. Journal of Management and Business Studies. 2(1), 63-70.
)3) انظر نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ال�سادر عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي حيث ن�ست املادة االأوىل منه على: يكون 

التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية عن طريق �سركات تاأمني م�سجلة، تعمل باأ�سلوب التاأمني التعاوين على غرار االأحكام الواردة يف النظام 

االأ�سا�سي لل�سركة الوطنية للتاأمني التعاوين، ال�سادر يف �ساأنها املر�سوم امللكي رقم)م/5( وتاريخ ))/405/4)هـ، ومبا ال يتعار�س مع 

اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية. وللمزيد راجع: البيان اخلتامي للندوة العلمية مل�سروع االأحكام وال�سوابط ال�سرعية الأ�س�س التاأمني التعاوين، 

التي عقدت مبدينة جدة حتت رعاية جممع الفقه االإ�سالمي الدويل يف 30 اأبريل-) مايو 3)20م، و�سادق على تو�سياتها يف م�سروع قرار 

يف دورتها احلادية والع�سرين التي عقدت بالريا�س يف العام 4)20م.

(4) Ernst & Young(2014). Global Takaful insights: Market updates. UK.
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 .
)5(

متامًا خمتلف  بينهما  الفقهي  والتكييف  الإدارية  والهيكلة  النظري  فالبناء  واحدًا،  �سيئًا  اأو 

والتاأمني  الإ�سالمي  والتاأمني  باململكة  التعاوين  التاأمني  عن  الكالم  �سَح  تقدم  ما  على  وبناًء 

التكافلي يف الدول الإ�سالمية ويف اأنحاء اأخرى من العامل لكونهما �سناعة واحدة.

ُينظم قطاع التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية ت�سريعات واأنظمة مناأهمها:نظام مراقبة �سركات 

1424/6/2هـ،والالئحة  التاأمني التعاوين ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/32 وتاريخ 

 .
)6(

التنفيذية للتاأمني التعاوين التي �سدرت بقرار وزير املالية رقم 596/1 بتاريخ 1425/3/1هـ

على  اململكة  يف  التاأمني  ملمار�سة  العام  الإطار  يحدد  التعاوين  التاأمني  �سركات  مراقبة  ونظام 

2005م �سدر  العام  التقليدي. ويف  التجاري  للتاأمني  اإ�سالمي  كبديل  التعاوين  التاأمني  اأ�سا�س 

لتعديل  �سنوات  ثالث  مدتها  انتقالية  فرتة  حينئذ  العاملة  التاأمني  �سركات  مبنح  اإداري  قرار 

على  للح�سول  �سركات جديدة  تقدم  اإىل  ذلك  واأدى  التعاوين،  التاأمني  ن�ساط  ملزاولة  اأو�ساعها 

بو�سفها  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  وتقوم   .
)7(

التعاوين التاأمني  لنظام  وفقًا  الرتخي�س 

�سلطة النقد املركزية بالإ�سراف على تطبيق الأنظمة والت�سريعات يف �سناعة التاأمني، ومراقبة 

�سركات التاأمني. وتوجد يف �سوق التاأمني التعاوين باململكة بنهاية عام 2014م حوايل 35 �سركة 

. وُيلزم املر�سوم امللكي بالحتكام 
)8(

مرخ�س لها مبزاولة اأعمال التاأمني التعاوين واإعادة التاأمني

اإىل ال�سريعة الإ�سالمية يف جميع الأنظمة واملمار�سات اخلا�سة بالتاأمني التعاوين داخل اململكة.

اأهداف البحث �اأهميته:يهدف البحث اإىل حتقيق الأهداف الآتية:

التعرف على دور قطاع التاأمني يف التنمية القت�سادية باململكة.. 1

حتليل العالقة بني اأق�ساط التاأمني وبني ا�ستثمارات قطاع التاأمني باململكة.. 2

حتليل العالقة بني اأق�ساط التاأمني وبني الناجت املحلى الإجماليللمملكة.. 3

التاأمني . 4 قطاع  لدعم  العامة  ال�سيا�سة  و�سع  يف  منها  ي�ستفاد  عامة  تو�سيات  و�سع 

التعاوين.

االإ�سالمي.  التاأمني  اأحمد �سامل ملحم)2)20(.  التقليدي راجع:  التاأمني  التكافلي وبني  اأو  االإ�سالمي  التاأمني  الفروق بني  للمزيد عن   (5(

اأنظمة ووثائق التاأمني التعاوين  40-42.8. حممد �سعد واجلــرف)))20(. تقومي  دار الثقافة للن�سر والتوزيع: عمان، االأردن. �س �س 

يف اململكة العربية ال�سعودية. بحث مقدم اإىل ندوة حول: موؤ�س�سات التاأمني التكافلي والتقليدي بني االأ�س�س النظرية والتجربة التطبيقية، 

25-)2 اأبريل ))20.اجلزائر.�س �س ))-9).

))) موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. راجع الرابط التايل)متت زيارته بتاريخ 5) مايو 5)20م(:

http://www.sama.gov.sa/Insurance/Pages/AboutISD.aspx
ال�سريعة  كلية  ال�سعودية:  اجلامعة  طــالب  لــدى  التعاوين  التاأمني  ثقافة  لدعم  مقرتح  اإطــار  الــنــعــيــم)5)20(.  �سالح  بن  اللطيف  )))عــبــد 

والدرا�سات االإ�سالمية باالأح�ساء منوذجًا. روؤى اإ�سرتتيجية. يناير 5)20. �س54.

http://www.sama.gov.sa :)8)للمزيد راجع موقع موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على الرابط)متت زيارته بتاريخ 25 يونيو 5)20م(
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التعاوين، وزيادة  التاأمني  القطاع  لتحديث هذا  اململكة  البحث من حاجة  اأهمية مو�سوع  تنبع 

القت�سادية  والكفاءة  الفعالية  من  ملزيد  اأمامه  العوائق  واإزالة  القت�سادية،  التنمية  يف  دوره 

من خالل م�ساهمته يف الناجت املحلي الجمايل وزيادة املدخرات الوطنية وتوظيفها يف النمو 

القت�سادي.

م�سكلة البحث �منهجيته:

باململكة  التعاوين  التاأمني  قطاع  يلعبه  الذي  الدور  حول  تدور  اأ�سا�سية  م�سكلة  البحث  يطرح 

حجم  من  كل  وبني  التاأمني  اأق�ساط  اإجمايل  بني  العالقة  بحث  خالل  القت�ساديةمن  التنمية  يف 

2005-2013م.  الفرتة  خالل  للملكة  الإجمايل  املحلي  والناجت  القطاع،  هذا  يف  ال�ستثمارات 

ويعتمد البحث على املنهجني الو�سفي والتحليلي، وذلك با�ستخدام البيانات الإح�سائيةاملن�سورة 

من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وحتليل املوؤ�سرات الدالة علىمنو قطاع التاأمني التعاوين 

تاأثري  الب�سيط لتحديد  البحث معادلة النحدار اخلطي  التنمية. وي�ستخدم  باململكة ودوره يف 

الإجمايل  املحلي  والناجت  التاأمني  قطاع  ا�ستثمارات  كل من حجم  على  التاأمني  اأق�ساط  اإجمايل 

للمملكة.

فر�سيات البحث:

يحاول البحث اأن يخترب الفر�سيتني الآتيتني:

التاأمني  قطاع  ا�ستثمارات  حجم  على  التاأمني  لأق�ساط  اإيجابي  تاأثري  وجود  الأوىل:  الفر�سية 

باململكة.

املحلي  الناجت  على  اإيجابي  ب�سكل  التاأمني  لأق�ساط  اإيجابي  تاأثري  وجود  الثانية:  الفر�سية 

الإجمايل للمملكة.

اأق�سام البحث:

يبداأ البحث مبقدمة تبني اأهدافه واأهميته، وم�سكلة البحث ومنهجيته، ثم ُيق�سم البحث اإىل ثالثة 

مباحث: املبحث الأول، يتناول اأداء �سوق التاأمني التعاوين يف اململكة العربية ال�سعودية، اأما 

املبحث الثاين في�سرح دور قطاع التاأمني يف القت�ساد الوطني، ويتناول املبحث الثالث حتليل 

املحلي  والناجت  القطاع  ا�ستثمارات  حجم  وبني  التعاوين  التاأمني  اأق�ساط  اإجمايل  بني  العالقة 

الإجمايل للمملكة، ثم ُيختم البحث بخال�سة وتو�سيات عامة.
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املبحث الأ�ل: اأداء �سوق التاأمني فياململكة العربية ال�سعودية

2012م، لي�سجل  16% يف عام  �سهد قطاع التاأمني الإ�سالمي اأو التكافل العاملي ن�سبة منو تبلغ 

نحو 11 مليار دولر وهو ما ُيعدمنوًا معتدًل ب�سورة ن�سبية عن معدل النمو ال�سنوي املتو�سط 

، علمًا باأّن قطاع التاأمني التكافلي يف معظم الأ�سواق 
)9(

والبالغ 22% للفرتة من 2007 –2011م

ليزال يف خطواته الأوىل، ول تزال قدرته على اأن يكون بدياًل للتاأمني التقليدي غري م�ستغلة اإىل 

حد كبري يف الأ�سواق الرائدة يف التمويل الإ�سالمي.وتقود اململكة العربية ال�سعودية والإمارات 

املالية  قطاعاتها  خالل  من  العاملي  الإ�سالمي  التاأمني  اأ�سواق  حاليًا  وماليزيا  املتحدة  العربية 

اإىل  الو�سول  و�سبكات  الإ�سالمية،  ال�سكوك  اأ�سواق  ذلك  يف  مبا  ن�سبيًا،  املتطورة  الإ�سالمية 

العمالء، والأ�سعار التناف�سية، كما ي�سكل دور ال�سلطات الإ�سرافية يف تب�سيط الأطر التنظيمية 

الدولية وت�سجيع عمليات الندماج عاماًل مهمًا يف منو القطاع وات�ساعه. 

اإ�سهامات  اإجمايل  من   %51.80 بن�سبة  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  التعاوين  التاأمني  ُي�سهم 

التاأمني التكافلي العاملي، والذي بلغت قيمته 8.30 مليار دولر اأمريكي يف عام 2010م بح�سب 

التاأمني  قطاع  ويعد   .
)10(

ويونغ)2012م( اأرن�ست  اأعدته  الذي  العاملي  التكافلي  التاأمني  تقرير 

باأنواع املختلفة من تاأمني �سحي، وتاأمني ال�سيارات، والتاأمني العام وغريها من اأكرث قطاعات 

التاأمني منوًا. وقد بلغ منو اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة لقطاع التاأمني باململكة 21.53% خالل 

ال�سنوات الأربع املا�سية كما يف عام 2011م. وتقوم موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي منذ عام 

2003م تنظيم قطاع التاأمني يف اململكة يف ظل قانون مراقبة �سركات التامني التعاوين. وينق�سم 

قطاع التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية اإىل ت�سع �سرائح. وتعد �سريحة التاأمني ال�سحي اأكرب 

2011م.  التاأمني املكتتبة كما يف عام  اأق�ساط  اإجمايل  52.46% من  �سريحة حيث ت�سهم بن�سبة 

كما تعد �سريحة احلماية واملدخرات اأ�سرع �سرائح التاأمني منوًا 35.13% خالل ال�سنوات الأربع 

ال�سيارات  تاأمني  الأخرى  الإلزامية  املجالت  �سملت  ال�سحي،  التاأمني  اإىل  وبالإ�سافة  املا�سية، 

�سد الغري، والتاأمني املهني لبع�س املهن وتاأمني تعوي�س العمال. وميثل التاأمني ال�سحي وتاأمني 

ال�سيارات منتجات رئي�سية لقطاع التاأمني يف اململكة. وتهيمن علىقطاع التاأمني ثالث �سركات 

كربى هي: ال�سركة التعاونية و�سركة ميدغلف و�سركة بوبا العربية. وت�ستحوذ هذه ال�سركات 

الثالثة على ن�سف اإجمايل احل�سة ال�سوقية 49.91% من حيث اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة 

املناف�سة على  ال�سعودية بارتفاع  العربية  اململكة  التاأمني يف  . ويتميز قطاع 
)11(

2011م كما يف 

 :2013 Global Takaful Insights .)2013(Ernst & Young :9)تقرير اأرن�ست ويونغ عن التكافل العاملي للعام 3)20م(

Finding growth markets. [Online] Available: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/
 pdf. [Accessed:.2013-FILE/EY-global-takaful-insights$/2013_ET_Global_Takaful_Insights

[2014 ,10 .Dec
)0))نف�س املرجع ال�سابق 

)))) موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي)2)20( تقرير �سوق التاأمني: الريا�س.
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على  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  داأبت  وقد  ال�سغرية.  ال�سركات  بني  ال�سوقية  احل�سة 

الإ�سراف على الأ�سعار وتقدمي امل�سورة ب�ساأنها، الأمر الذي قد ي�ساعد على زيادة ربحية القطاع 

واملحافظة على النمو امل�ستمر وزيادة م�ساهمته يف القت�ساد الوطني، فهو قطاع مهم وواعد يف 

املدى الطويل.

وحقق �سوق التاأمني ال�سعودي منوًا ملحوظًا خالل ال�سنوات اخلم�س املا�سية و�سل اإىل معدل 

اأ�سرع الأ�سواق منوًا يف العامل. بلغ اإجمايل الأق�ساط  24% ليكون بذلك اأحد  �سنوي يف حدود 

املكتتب بها يف العام 2012م حوايل 21.2 مليار ريال �سعودي، بلغت ن�سبة الرتفاع 14.4% مقابل 

2010م والبالغة  2011م، ومقارنة بقيمة اإجمايل الأق�ساط املكتتبة يف العام  12.8% يف العام 

2006م،.  6.937 مليار يف العام  16.387 مليار ريال �سعودي، وكذلك مقارنة مببلغ  ما قيمته 

وبلغت م�ساهمة اأق�ساط التاأمني ال�سحي 53% من اإجمايل �سوق التاأمني يف العام2012م بن�سبة 

2011م،  مليار ريال يف عام   9.7 مليار ريال �سعودي مقابل   %11.3 اإىل  لي�سل   %16.2 زيادة 

ويعزى هذا الرتفاع الذي بداأ من عام 2006م اإىل تطبيق برنامج التاأمني ال�سحي الجباري. اأما 

اإجمايل اأق�ساط تاأمني احلماية والدخار فاإنه انخف�س بن�سبة 1.8% لي�سل اإىل 889 مليون ريال 

.
)12(

يف عام 2012م مقارنة بجملة اأق�ساط العام 2011م والبالغة 905 مليون ريال

وقد اأو�سحت بيانات التاأمني التعاوين باململكة ارتفاع معدل الحتفاظ من62.4% عام 2006 اإىل 

، و�سهد اإجمايل الأق�ساط زيادة كبرية يف الفرتة 2005-2012م. ويالحظ 
)13(

75،8% عام 2012م

اأن التاأمني ال�سحي ي�ستحوذ على الن�سبة الأكرب من هذه الزيادة، ويليه التاأمني العام ثم تاأمني 

احلماية والدخارالذي له م�ساهمة متدنية. ولعل مرجع الزيادة يف التاأمني ال�سحي تعود اإىل 

اإلزاميته ودخول معظم املن�ساآت والقطاعات القت�سادية فيه)انظر اجلدول رقم 1(. كما يالحظ 

تركيز ن�ساط التاأمني باململكة على ن�ساطني فقط هما: التاأمني ال�سحي والتاأمني على املركبات، 

اإجمايل  من  2012م  عام   %53 نحو  ال�سحي  القطاع  يف  املكتتبة  الأق�ساط  اإجمايل  مثلت  حيث 

الأق�ساط املكتتب بها يف القطاع، ومثلت اإجمايل الأق�ساط املكتتب بها يف ن�ساط تاأمني املركبات 

نحو 22.1% من اإجمايل الأق�ساط املكتتب بها يف العام 2012م. هذا الرتكز يف التاأمني ال�سحي 

والتاأمني على املركبات، قلل ب�سكل كبري من حجم التاأمني يف الن�ساطات التاأمينية الأخرى التي 

اإجمايل الأق�ساط  التاأمني ال�سحي والتاأمني على املركبات، حيث بلغت  اأهمية عن ن�ساط  ل تقل 

بها يف  املكتتب  الأق�ساط  اإجمايل  من   %6،4 نحو  املمتلكات  على  التاأمني  ن�ساط  بها يف  املكتتب 

عام 2012م، ومثلت اإجمايل الأق�ساط املكتتب بها يف ن�ساط التاأمني على احلماية والدخار نحو 

4.2%، وبلغت اإجمايل اأق�ساط التاأمني على احلوادث والتاأمينات الأخرى نحو 3.3% من اإجمايل 

.
)14(

الأق�ساط املكتتب بها لعام 2012م

)2))نف�س املرجع ال�سابق.

)3)) نف�س املرجع ال�سابق.

)4))نف�س املرجع ال�سابق.
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اجلدول)1( توزيع اإجمايل الأق�ساط ح�سب نوع الن�ساط التاأميني 2005-2012م)%(

تاأمينات احلماية والدخارالتاأمني ال�سحيالتاأمينات العامةال�سنوات

200569.726.63.7
200664.832.03.1
200760.535.73.8
200850.644.05.4
200943.249.96.9
201041.053.05.9
201142.652.54.9
201242.553.34.2

  امل�سدر: موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي)2013م(.

وعلى الرغم من النمو يف اإجمايل الأق�ساط املكتتبة على م�ستوى اإجمايل ال�سوق ال�سعودي، اإل 

الناجت املحلي( ل يزال  اإجمايل  اإىل  التاأمني املكتتب بها  اأق�ساط  اإجمايل  ال�سوق)ن�سبة  اأن عمق 

التاأمني خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية انخفا�سًا يف  املاأمول، حيث �سهد عمق  دون امل�ستوى 

معدل النمو ال�سنوي بلغت ن�سبته 9%. و�سهد عمق �سوق التاأمني انخفا�سًا بلغ 0،78% يف عام 

. ويرجع �سبب النخفا�س يف عمق التاأمني اإىل النمو 
)15(

2012م مقابل 0،85% يف عام 2011م

الكبري يف الناجت املحلي الإجمايل للمملكة خالل ال�سنوات القليلة املا�سية، وما يوؤكده اأن اإجمايل 

اأق�ساط التاأمني املكتتب بها كن�سبة اإىل الناجت املحلي الإجمايل)غري النفطي( بلغ 2،02% يف عام 

يف  الإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل  التاأمني  اأق�ساط  اإجمايل  اأن  اجلدول)2(  ويو�سح   .
)16(

2011م

اململكة يف زيادة مطردة خالل الفرتة 2005-2012م، ولكن عند مقارنته بدول جمل�س التعاون 

اخلليجي، فاإّن هذه املعدلت ُتعد قليلة يف مقابل دولة الإمارات اأو البحرين على �سبيل املثال، 

الأمر الذي يدعو لبذل املزيد من جهود الرتويج والتوعية باأهمية التاأمني التعاوين.

)5))نف�س املرجع ال�سابق.

))))نف�س املرجع ال�سابق.
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اجلدول)2( اإجمايل الأق�ساط اإىل الناجت املحلي الجمايل)%(

اإجمايل الأق�ساط/ الناجت املحلي الإجمايلال�سنوات

20050.6
20060.8
20071.0
20081.1
20091.5
20101.5
20111.6
20121.7

امل�سدر: موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 2013م.

تطور الإ�سراف �الرقابة على �سناعة التاأمني التعا�ين

مت اإ�سدار الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين بقرار وزاري رقم 596/1 

العربية  اململكة  يف  التاأمني  اأعمال  لتنظيم  هجري)20-4-2004م(   1425-3-1 بتاريخ 

والالئحة  التعاوين  التاأمني  �سركات  مراقبة  نظام  �سمات  اأبرز  تلخي�س  ال�سعودية.وميكن 

 :
)17(

التنفيذية يف النقاط التالية

ــ ي�سمح مبمار�سة اأن�سطة التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية لل�سركات القائمة وامل�سّجلة يف 

اململكة، والتي تعمل وفقًا لنظام التاأمني التعاوين مبا يتفق مع مبادئ ال�سريعة ال�سالمية. 

الغر�س  يكون  واأن  عامة،  م�ساهمة  �سركة  تكون  اأن  التاأمني  واإعادة  التاأمني  �سركة  على  يجب  ــ 

الأ�سا�س لها مزاولة اأي من اأعمال التاأمني واإعادة التاأمني. كما يجب اأّل يقل راأ�س املال املدفوع 

ل�سركة التاأمني عن مائة مليون ريال �سعودي، كما ل يقل راأ�س املال املدفوع ل�سركة اإعادة التاأمني 

عن مائتي مليون ريال �سعودي. ول يجوز اأن تزيد اكتتابات ال�سركة عن ع�سرة اأ�سعاف جمموع 

راأ�سمالها املدفوع واحتياطاته.

ــ يجب على ال�سركة الحتفاظ مبا ل يقل عن 30% من جمموع مبالغ ال�سرتاكات واللتزام باإعادة 

يتم  التاأمني  اإعادة  عند  اململكة  داخل  الأقل  على  ال�سرتاكات  جمموع  من   %30 ن�سبته  ما  تاأمني 

))))راجع موقع موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي- نظام التاأمني التعاوين)متت زيارته بتاريخ 5) مايو 5)20م(:

http://www.sama.gov.sa/Insurance
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اأق�ساطهم  بتخفي�س  اأو  مبا�سرة،  لهم  للموؤّمن   %10 ن�سبة  بتوزيع  اإما  ال�سايف  الفائ�س  توزيع 

لل�سنة التالية، وترحيل ما ن�سبته 90% ت�سعون باملائة اإىل قائمة دخل امل�ساهمني. 

ت�ستخدم  اأن  التاأمني  واإعادة  التاأمني  �سركة  على  يتعني  فاإنه  املالءة،  متطلبات  يخ�س  وفيما  ــ 

م اأ�سولها ما لزم ذلك هذا بغر�س حماية حملة الوثائق.  معايري الكتتاب ومعدلت اخل�سارة لتقوِّ

املايل  املركز  يكون  اأن  ل�سمان  ال�ستثمار  �سيا�سة  بخ�سو�س  اإر�سادية  توجيهات  وو�سعت 

ملوجودات ال�سركة يف و�سع �سليم ومطابق ملعايري ال�سوق. كما اأدرجت متطلبات اأخرى ل�سمان 

التاأمني- الداخلية واخت�سا�سني يف  بينها: تعيني مدققينللح�سابات  اآمنة من  ممار�سات عملية 

.
)18(

مهن اإكتوارية-للتحقق من �سالمة اأن�سطة �سركة التاأمني

لقد حدثت تغريات جوهرية يف البيئة التنظيمية خالل ال�سنوات القليلة املا�سية يف قطاع التاأمني 

باململكة. وت�سرتط موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اأن تعمل ال�سركات وفقًا لنموذج التعاوين 

املحلي. ووفقًا لنموذج التاأمني التعاوين ال�سعودي، فاإنه يحق حلملة الوثائق التاأمينية احل�سول 

حلملة  تنقل  ل  اخل�سارة  تلك  فاإن  بخ�سارة  ال�سركة  ُمنيت  واإذا  الفائ�س،  �سايف  من   %10 على 

الوثائق. وقد طلبت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي من كافة ال�سركات العاملة يف جمال التاأمني 

اأن تتحول بالكامل اإىل تطبيق النموذج التعاوين ال�سعودي وذلك اعتبارًا من الأول  التعاوين 

من يناير 2012م. وي�سري ذلك اإىل اأن كافة �سركات التاأمني املرخ�سة للعمل يف اململكة العربية 

ال�سعودية يجب اأن تتبع النموذج التعاوين الذي يختلف قلياًل عن منوذج التاأمني التكافلي اأو 

 :
)19(

الإ�سالمي املطبق يف البلدان الأخرى، وفيما يلي اأهم ما مييز النموذج ال�سعودي من فروق

ــ ل ي�سرتط منوذج التاأمني التعاوين ف�سل اأموال حاملي الوثائق عن اأموال امل�ساهمني. 

ــ ل ي�سرتط اأن تكون ا�ستثمارات ال�سركات متوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية. 

ــ ل ي�سرتط النموذج ال�سعودي وجود هيئات للرقابة ال�سرعية. 

املرخ�سة  التاأمني  �سركات  كافة  تقوم  اأن  التعاوين  التاأمني  �سركات  مراقبة  قانون  ا�سرتط  كما 

الأوراق  واأن تدرج يف �سوق  الداخل  اإىل  ال�سعودية بجلب عملياتها  العربية  اململكة  للعمل يف 

داخل  فروع  فتح  التاأمني  ل�سركات  القانون  ي�سمح  ول  بـ)تداول(.  واملعروفة  ال�سعودي  املالية 

اإمكانية  عدم  جانب  اإىل  هذا  ال�سعودي.  العربي  النقد  موؤ�س�سة  موافقة  بدون  اململكة  خارج  اأو 

اندماج ال�سركات ال�سعودية مع �سركات تاأمني اأو اإعادة تاأمني اأخرى، اأو اأن تتملكها اأو ت�سرتي 

اأ�سهمًا فيها دون احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. كما تلزم كافة �سركات 

التاأمني اأن تكون مملوكة بالأغلبية ل�سعوديني. وتلزم موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ال�سركات 

Saudi Reinsurance. Homepage. [Online]. Available: http://www.saudi-re.com/ar/  )18(
.]2014 ,15 .html. [Accessed: Dec.2-reinsurance-market-ar/saudi-market

Insurance industry report. [Online]. Available: http://www.capstandards. .(2013(Capstandards )19(
.[2014 ,4 .pdf. [Accessed: Nov.2013-05-20Report20%20Industry%20Insurance%com/PDF/Saudi
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املرخ�سة حديثًا بتعيني 30% على الأقل من موظفيها من ال�سعوديني يف �سنتها الت�سغيلية الأوىل. 

ويف عام 2008م، ا�سرتطت اللوائح ال�سادرة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي قيام �سركات 

التاأمني املرخ�سة بطرح 40% من اأ�سهمها يف طرح اأويل عام.اأما اأي �سركة مرخ�سة يكون امل�ساهم 

الأكرب فيها بنك �سعودي، فاإنها ملزمة بطرح 30% فقط من اأ�سهمها يف طرح اأويل عام. ويتعني 

على �سركات التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية ن�سر بياناتها املالية عن عملياتها يف التاأمني 

تقاريرها  اإعداد  ال�سركات  من  املالية.ويطلب  لالأوراق  تداول  �سوق  على  امل�ساهمني  وح�ساب 

�سركتي  تعيني  ال�سركات  على  يتعني  كما  املالية،  التقارير  لإعداد  الدولية  للمعايري  وفقًا  املالية 

تدقيق من ال�سركات املرخ�س لها بالعمل يف اململكة العربية ال�سعودية. وقد ارتفع عدد ال�سركات 

املرخ�سة للعمل يف قطاع التاأمني من 21 �سركة يف عام 2009م اإىل 31 �سركة يف عام 2011م 

. وعلى الرغم من التطور الكبري الذي �سهده قطاع التاأمني يف 
)20(

ثم 35 �سركة يف عام 2014م

ال�سعودية، وخ�سو�سًا على م�ستوى الت�سريعات والأنظمة، اإل اأن القطاع ل يزال يواجه العديد 

من التحديات التي قد تقف عائقًا اأمام منوه وازدهاره بال�سكل الذي يتنا�سب مع حجم القت�ساد 

.
)21(

الوطني ومنوه املتوا�سل

املبحث الثاين: د�ر قطاع التاأمني التعا�ين يف القت�ساد الوطني

يعترب التاأمني باأنواعه املتعددة من اخلدمات التي لها اأثر اإيجابي حيث يعمل على توفري الأمان 

يلى  وفيما  احلياة،  يف  املحتملة  املخاطر  مواجهة  يف  املجتمع  اأفراد  الدخاروحماية  وتعبئة 

تو�سيح لأهمية دور قطاع التاأمني فى القت�ساد الوطني:

1- توفري الأمان يف مواجهة املخاطر لالأفراد واملجتمع:

ي�ساهم التاأمني يف حتقيق ال�ستقرار النف�سي والجتماعي والقت�سادي لفئات العمال واملوظفني 

واأنف�سهم،  ممتلكاتهم  ت�سيب  التي  للمخاطر  نتيجة  حدوثه  املمكن  القلق  مظاهر  من  والتخل�س 

حيث ي�ساهم التاأمني ال�سحي يف توفري الأموال للعالج يف الوقت الذي اأ�سبحت فيه كلفة الرعاية 

يف  تاأثريها  ي�سل  والتي  والأ�سر  الأفراد  لغالبية  املالية  القدرة  فوق  اأ�سبحت  احلديثة  الطبية 

.
)22(

بع�س احلالت املر�سية اإىل جلوء الفرد لبيع كل ما ميلك وال�ستدانة لتوفري تكاليف العالج

http://www.sama.gov.sa :)20)موقع موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على الرابط التايل)متت زيارته بتاريخ 25 يونيو 5)20م(

))2) حممد �سريف وحممد �سابر)4)20(. حمددات الطلب على التاأمني باململكة العربية ال�سعودية. موؤمتر التاأمني واملهن االإكتوارية. )-9 

اأبريل من العام 4)20م.جامعة امللك خالد، اأبها- ال�سعودية.�س �س 4-2.

)22) �سالح بن نا�سر العمري.)2002(. التاأمني ال�سحي التعاوين واأثره على االقت�ساد ال�سعودي حتى عام 440)هـ)2020م(. ندوة الروؤية 

امل�ستقبلية لالقت�ساد ال�سعودي حتى عام 440)هـ)2020م(. �س )).
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2- الوقاية من تداعيات املخاطر عند حدوثها:

اإن اأحد الأهداف التي يقوم عليها التاأمني هو الوقاية واحلفاظ على ال�سحة من خالل الهتمام 

باجلانب الوقائي والعالج املبكر مما يوؤدي اإىل ارتفاع امل�ستوى ال�سحي وهبوط معدلت املر�س 

.وُيعد التاأمني ال�سحي اأحد اأهم اأنواع التاأمني واأكرثه 
)23(

وتخفي�س النفقات العالجية الباهظة

توفري  يف  اإيجابي  اأثر  من  له  ملا  نتيجة  وذلك  ومنظماته،  املجتمع  باأفراد  وح�سا�سية  ارتباطًا 

الأمان وت�سجيع الدخار واحلماية املالية لالأ�سرة، واإعانتها عند املر�س، وم�ساهمته يف التنمية 

.وتنبع اأهمية التاأمني ال�سحي من عدة عوامل اجتماعية واقت�سادية نذكر منها ما 
)24(

القت�سادية

:
)25(

يلي

ــ زيادة اإنتاجية املوارد الب�سرية، وزيادة معدل النمو القت�سادي.

ــ تنامي وتطور القطاع ال�سحي)العام واخلا�س( لتناف�سهم يف ا�ستقطاب املوؤمنني �سحيًا.

ــ احلد من ا�ستنزاف النقد الأجنبي الناجت عن نفقات العالج يف اخلارج، مما يوؤدي اإيل مزيد 

من النمو القت�سادي.

ال�سحية  ال�ستثمارات  من  مزيد  يف  امل�ستثمرين  ي�سجع  ال�سحي  التاأمني  اأنظمة  وجود  ــ 

الكربى، وبالتايل املزيد من النمو القت�سادي والتنمية الجتماعية.

3- دعم النمو القت�سادي:

بخدمات  خالللقيام  من  وذلك  القت�سادي،  النمو  يف  التاأمني  �سوق  اأن�سطة  ت�سهم  اأن  ميكن 

الو�ساطة املالية ونقل املخاطر والتعوي�س عنها واإدارة خمتلف املخاطر ب�سكل اأكرث كفاءة وكذلك 

. وتوفري الئتمان وتخفيف اخل�سائر واإدارة املخاطر يف 
)26(

تعبئة وتوظيف املدخرات املحلية

باأن�سطة  للقيام  الأعمال  التاأمني يتيح لرجال  املوؤكدة وتوافر  مقابل احلماية �سد اخل�سائر غري 

ذات خماطر اأعلى واأي�سا عائد اأعلى مما كانت �ستفعل يف ظل غياب التاأمني، مما ي�سجع زيادة 

)23) �سن�سونة حممد وخبيزة اأنفال حدة)2)20(.تطور �سناعة التاأمني التكافلي واآفاقه امل�ستقبلية: جتارب بع�س الدول العربية)البحرين-

قطر-�سوريا(. امللتقى الدويل ال�سابع حول ال�سناعة التاأمينية: الواقع العملي واآفاق التطور. جامعة ح�سيبة بن بو علي بال�سلف. كلية العلوم 

االقت�سادية والعلوم التجارية وعلوم الت�سيري. 3-4 دي�سمرب 2)20م. �س 9.

يف  االقت�سادية  التنمية  يف  التاأمني  قطاع  م�ساهمة  معوقات  حمــمــود)3)20(.  حمد  وحممد  الفكي  وبابكر  الزين  م�سطفي  جمدي   (24(

ال�سودان. جملة العلوم االإن�سانية واالقت�سادية. مج. 4)،ع.)،�س9).

)25)�سلمان �سالمة)د. ت(. التاأمني ال�سحي ودوره يف عملية التنمية االقت�سادية واالجتماعية. جامعة دم�سق، كلية االقت�ساد. �س 4). 

متاح على الرابط: doc.254/www.tahasoft.com/books)مت زيارته بتاريخ 2 يناير 5)20م(.

)26( Guochenand, P. &ChiWei, S.)2012(.The relationship between insurance development and 
economic growth: A cross-region study for China. China International Conference on Insurance 
and Risk Management.July 2012 ,21-18 Qingdao China. P.2. Ward, D. &Zurbruegg, R.)2000). 
Does insurance promote economic growth? Evidence from OECD countries.Journal of Risk 
and Insurance, 506-489 ,67. 
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.
)27(

الإنتاجية والنمو

4- توفري التغطية التاأمينية للم�سروعات الإنتاجية:

اإن�ساء  جدوى  الأول  القت�سادي  امل�سروع  تنفيذ  قرار  يف  الأ�سا�س  هما  رئي�سان  عامالن  هناك 

امل�سروع، والثاين التوقعات امل�ستقبلية لنجاحه اأو ف�سله، والعامل الأول ت�سيطر عليه الناحية 

للت�سويق  املنا�سبة  البيئة  توفر  عامالن  فيتقا�سمه  الثاين  اأما  واملحا�سبية،  القت�سادية  الفنية 

ودرجة التوقع باملخاطر اخلارجية التي ميكن اأن حتدث للم�سروع. اأما بالن�سبة للعن�سر الأول 

وهو عن�سر درا�سة اجلدوى القت�سادية فمن املعلوم اأن امل�سروعات ل يبداأ يف تنفيذها اإل بعد 

التاأمني يقوم بدور فّعال  اأن  الثاين فال �سك  للعن�سر  التاأكد من جدواها القت�سادية. وبالن�سبة 

يف رفع درجة التفاوؤل وكذا احلماية من املخاطر غري املح�سوبة اأو اخلارجية، ولذا جتد اأن اأكرث 

امل�سروعات ربحية هي اأعظمها خماطرة، وملا يتميز به التاأمني من توفري التغطية واحلماية من 

اأخطار كثرية، كل ذلك كان دافعًا لالأفراد واملن�سئات للدخول يف جمالت اإنتاجية جديدة �سواء 

ابتداًء اأو بالتو�سع يف م�سروعات قائمة، الأمر الذي يوؤدى اىل الو�سول اإىل مزايا الإنتاج الكبري 

.
)28(

اأو عمل على حت�سني وزيادة القدرة الإنتاجية لتلك امل�سروعات

5- توزيع املخاطر:

واإمنا  واحدة  ذمة  يف  لترتكز  بحيث  املخاطر  من  امل�سئولية  توزيع  اىل  التاأمني  نظام  يوؤدي 

تتوزع على جمموعة من الذمم التي تتكون من م�ساهمي �سركة التاأمني وامل�ساركني معها، وهذا 

الأمر يوؤدي اىل تخفيف حدة الكوارث وتخفي�س اخل�سائر التي تتحملها املوؤ�س�سات القت�سادية 

يف  التجارية  املناف�سة  وانطالق  التجارة  اأعمال  تو�سع  اأدى  وقد  والتجارة.  الأعمال  ومن�ساآت 

الأ�سواق اإىل تعزيز دورالتاأمينواإعادته كمحور ارتكازي بينكافة الفعاليات القت�سادية لتوفري 

.
)29(

التغطية التاأمينية املنا�سبة لتقليل اخل�سائر واملخاطر

6- متويل امل�سروعات القت�سادية:

اإن متويل امل�سروعات القت�سادية عرب �سركات التاأمينمن اأهم امل�سادر الهامة للتمويل، وهي من 

املناف�سني للبنوك يف هذه الوظيفة. حيث يوؤدي التاأمني اإىل جتميع روؤو�س اأموال كبرية من عدد 

كبري من اأفراد وموؤ�س�سات املجتمع، وبالتايل يتم متويل العديد من امل�سروعات الإنتاجية، اأو اأن 

تقوم �سركات التاأمني نف�سها بال�ستثمار عن طريق امل�ساركة وهو الغالب، اأو اإن�ساء امل�سروعات 

)27(Brainard, L. & Schwartz, B. L.)2008(. What is the role of insurance in economic 
development? [Online]. Available: http://www.zurich.com[Accessed: May. 2015 ,8].
)28) زروقي اإبراهيم و بدري عبد املجيد)2)20م(. دور قطاع التامني يف تنمية االقت�ساد الوطني- درا�سة مقارنة بني اجلزائر وم�سر- 

ورقة عمل مقدمة اإىل مللتقى الدويل ال�سابع حول:جامعة ح�سيبة بن بوعلي بال�سلفكلية العلوم االقت�سادية، العلوم التجارية و علوم الت�سيري. 

3-4 دي�سمرب 2)20م- اجلزائر. �س �س )-8.

يونيو   .2 )2، ع  املالية وامل�سرفية. مج  الدرا�سات  الواقع والتحديات. جملة  امل�سريف بني  التاأمني  )29) مثقال عي�سى مقط�س)3)20(. 

3)20م.�س 9). 
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.
)30(

بنف�سها

7- حتقيق املناف�سة بني �سغار املنتجني وال�سناعات الكبرية:

مما ل�سك فيه اأن حتقق املناف�سة يف ال�سوق وخا�سة بني املنتجني هو اأحد الأ�سباب ال�سرورية 

لتحقق الرواج القت�سادي وحماية املجتمع من الحتكار من قبل كبار املنتجني، واأحد العوامل 

الرئي�سة يف حتقيق بيئة املناف�سة العادلة هو توفري قدر من الأمان القت�سادي وخا�سة ل�سغار 

حتدث  اأن  ميكن  التي  الأخطار  من  املتوقع  العبء  بتحمل  يقوم  �سوف  التاأمني  حيث  املنتجني، 

تلك  ملجابهة  الأموال  بع�س  حب�س  اإىل  حاجة  يف  يكونوا  لن  وبالتايل  النتاجية،  مل�سروعاتهم 

املخاطر الأمر الذي �سوف يوؤدي اىل ا�ستثمارها يف تلك امل�سروعات، وبالتايل زيادة الإنتاجية 

)31(
وحتقق املناف�سة يف ال�سوق.

8- توفري الأمن وال�ستقرار القت�سادي للموؤ�س�سات والأفراد:

ل�سك اأنه عندما يوجد من ي�سارك اأ�سحاب امل�سروعات التجارية وال�سناعية خا�سةيف اخل�سائر 

اأنه  وبدهي  اأكرث،  العمل  على  اإقبالهم  يكون  �سوف  وال�سناعية  التجارية  اأعمالهم  من  املحتملة 

اأكرث واإن قل معدل  اإليها  التوجه  كلما كان  امل�سروعات القت�سادية  الأمان يف  كلما زادت درجة 

الربحية، الأمر الذي ينمي عملية ال�ستقرار القت�سادي.وكذا احلال بالن�سبة لالأفراد حيث يحجم 

الكثري من النا�س عن ممار�سة بع�س الأن�سطة احليوية اقت�ساديًا اأو اجتماعيًا خوفًا من حتميل 

ذممهم املالية، وعليه يقدم التاأمني و�سيلة للموؤمن له ي�ستطيع اأن يواجه بها اأعباء احلياة نتيجة 

الأ�سرار التي قد تقع منه ويتحمل تبعاتها �سد الغري، والتاأمني من امل�سوؤولية يبث يف الفرد روح 

املبادرة والقيام مب�سروعاته ذات النفع لنف�سه اأو ملجتمعه. وعليه فيمكن القول باأن الـتاأمني يوؤدي 

اإىل تنمية الثقة وبث روح املبادرة يف نفو�س املوؤمن لهم، حيث اأن تبعات امل�سوؤولية واملبادرة لن 

.
)32(

ت�سر بهم نتيجة انعقاد امل�سئولية جتاه الغري

9- تنمية الوعي الوقائي من الأخطار واحلوادث:

تهتم هيئات التاأمني ببث الوعي لطرق الوقاية من احلوادث وخا�سة يف جمال الأمن ال�سناعي 

والإر�ساد  التثقيف  وو�سائل  الأبحاث  متويل  يف  فعالة  م�ساهمة  ت�ساهم  الطرق،حيث  وحوادث 

للمجتمع يف كيفية جتنب تلك الأخطار وذلك بهدف احلد من اخل�سائر التي حتدث نتيجة تلك 

)33(
احلوادث.

)30) فهد بن حمود العنزي)0)20(. التنمية بالتاأمني. �سحيفة االقت�سادية. العدد 5)2).االثنني ) دي�سمرب 0)20م. 

التنمية االقت�سادية، درا�سة حالة اجلزائر، ر�سالة ماج�ستري،)ر�سالة غري من�سورة(،  التاأمني يف  نــوال))200(. دور ن�ساط  اأقا�سم   (3((

جامعة اجلزائر، )200، �س �س �س38-39.

املناف�سة  للموؤ�س�سة ال�سناعية وحتقيق متطلبات  التناف�سية  القدرات  التاأمني ودوره يف دعم  اأحمد)0)20(  )32) حمول طارق وبو�سنافة 

الدولية والبيئية- االإ�سارة حلالة اجلزائر. بحث مقدم اإىل امللتقى الرابع حول: املناف�سة واال�سرتاتيجيات التناف�سية للموؤ�س�سات ال�سناعية 

خارج قطاع املحروقات يف الدول العربية. )-8 نوفمرب 0)20م. اجلزائر. �س �س )-8.

)33) �سلمان �سالمة. مرجع �سابق. �س �س 2)-4).



ي
مو

تن
 ال

ره
دو

 و
ي

ون
عا

لت
ن ا

مي
تأ

ال
ية

ود
ع

س
 ال

ية
رب

ع
 ال

كة
مل

لم
با

85

العدد )3( دولة قطر- ذو احلجة 1436 هـ - �أكتوبر 2015م

10- خف�س تكلفة امل�ساعدات الجتماعية:

الدولة اىل املت�سررين من  التي تقدمها  التاأمني اىل خف�س تكلفة امل�ساعدات الجتماعية  يوؤدي 

التي  ال�سغوط  خف�س  يف  ي�سهم  جزئيًا،  اأو  كليًا  العمل  عن  العجز  اىل  توؤدي  التي  احلوادث 

برامج  على  احلكومة  اإنفاق  من  يقلل  الفردي  اأنالتاأمني  حيث  احلكومية.  امليزانية  تواجهها 

اخلدمات الجتماعية مما يقل�س العتماد عليها. كما اأن تزايد الإنفاق اخلا�س على تاأمني احلياة، 

.
)34(

يوؤدي اإىل تخفي�س الإنفاق احلكومي على التاأمينات الجتماعية واملعا�سات العامة

التاأمني من بينها: تكوين  وهناك الكثري من الوظائف القت�سادية والجتماعية املهمة ملنتجات 

املت�سررين  لتعوي�س  مايل  م�سدر  وتوفري  القت�ساد  يف  ال�ستثمارية  لالأوعية  مغذية  م�سادر 

امل�ساعدات  نظام  من  اأف�سل  بدياًل  ميثل  والتاأمني   .
)35(

واملهنية ال�سخ�سية  امل�سئوليات  نتيجة 

الجتماعية �سواء من الناحية القت�سادية اأو الجتماعية، حيث يقدم التاأمني و�سيلة جيدة لأفراد 

املراد  املزايا  نوعية  اىل  ذلك  ويعود  يحتاجونها،  التي  والفوائد  املزايا  على  للح�سول  املجتمع 

احل�سول عليها حيث يتم التفاق عليها بني الفرد املوؤمن ومقدم خدمة التاأمني بناًء على معرفة 

الفرد نف�سه ووفقًا لحتياجاته اخلا�سة. اأما من الناحية الجتماعية فاأن نظام التاأمني يتميز على 

نظام امل�ساعدات الجتماعية حيث الأول ميثل حقًا للم�ستفيد ولي�س منحة اأو م�ساعدة، ولذا يتم 

�سرف تلك ال�ستحقاقات مبجرد حتقق ال�سروط الواردة يف وثيقة التاأمني ولي�س بناًء على مدى 

 .
)36(

حاجة امل�ستفيد وو�سعه املادي

املبحث الثالث: العالقة بني اأق�ساط التاأمني

�بني ال�ستثمارات �الناجت املحلي الإجمايل

اأو�سحت بع�س الدرا�سات التطبيقية وجود ارتباط وثيق بني �سناعة التاأمني والنمو القت�سادي، 

اخلا�س  املدفوعات  ميزان  توازن  اإيجابيةعلى  ب�سورة  التاأمينينعك�س  �سناعة  ازدهار  واأن 

اقت�ساد  على  ملمو�س  اإيجابي  اأثر  لها  التي  املنظورة  غري  اخلدمات  من  باعتبارهما  بالدولة، 

)34) �سامي جنيب)2009(. التوافق بني تدابري ال�سمان االجتماعي واآليات حتقيق ذلك على امل�ستويني القطري والقومي. ورقة عمل مقدمة 

اإىل املوؤمتر العربي لل�سمان االجتماعي. 9)-20 دي�سمرب 2009. �سرم ال�سيخ. م�سر. �س 5).

)35) عبد املجيد اأحمد االأمري))200(. تطور ن�ساط �سركات التاأمني يف اململكة واأهميتها االقت�سادية. ورقة مقدمة للقاء ال�سنوي ال�ساد�س 

ع�سر جلمعية االقت�ساد ال�سعودية. ))-8) جمادى االأوىل 428)هـ. مركز امللك فهد الثقايف: الريا�س. �س 3.

تطبيقية على  فل�سطني: درا�سة  التاأمني وا�ستثماراته يف  اإىل �سعف منو قطاع  املوؤدية  العوامل  ))3)اأ�سيل جميل قزعاط)2009(. حتليل 

�سركات التاأمني املدرجة يف �سوق فل�سطني لالأوراق املالية. ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة. اجلامعة االإ�سالمية بغزة، عمادة الدرا�سات العليـا 

كليـة التجـــــارة- ق�سم اإدارة االأعمــال.�س �س.25-24.
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. ويركز هذا البحث على التحقق من وجود عالقة ارتباط بني اأق�ساط 
)37(

الدولة ومركزها املايل

العربية  للمملكة  املحلي  والناجت  التاأمني  قطاع  يف  ال�ستثمارات  حجم  وبني  التعاوين  التاأمني 

 )OLS(العادية ال�سغرى  املربعات  طريقة  وت�ستخدم  2005-2013م.  الفرتة  خالل  ال�سعودية 

التاأمني كمتغري م�ستقل، وبني  اأق�ساط  العالقة بني  تقي�س  التي  الب�سيط  لإيجادمعادلة النحدار 

حجم ال�ستثمارات والناجت املحلي الإجمايل كمتغريين تابعني كاًل على حده.

اختبار الفر�سيات

ال�ستثمارات  حجم  وبني  التاأمني  اأق�ساط  بني  موجبة  طردية  عالقة  وجود  الأوىل:  الفر�سية 

الدالية بني واإجمايل  فاإن �سكل العالقة  الب�سيطة  يف هذا القطاع. وبا�ستخدام معادلة النحدار 

ا�ستثمارات قطاع التاأمني واإجمايل اأق�ساط التاأمينيكون كما يلي:

ويرمز للمتغريات مبا يلي:

TR = اإجمايل اأق�ساط التاأمني

 I = اإجمايل ا�ستثمارات �سركات التاأمني

وتكتب املعادلة يف �سورة ريا�سية كالتايل:

قطاع  يف  وال�ستثمارات  التاأمني  اأق�ساط  موجبةبني  طردية  عالقة  هناك  اأن  النتائج  اأو�سحت 

التاأمينوهي عالقة ذات دللة اإح�سائية، وبعبارة اأخرى فاإنه كلما زادت اأق�ساط التاأمني كلما زادت 

ا�ستثمارات القطاع. من اجلدولني)3( و)4( تظهر قيمة الإح�سائي t وم�ستوى الدللة اخلا�ستني 

باختبار دللة قيمة Beta فاإذا كانت قيمة Sig. املقابلة لأي من قيم Beta اأقل من 0.05 فهذا يعني 

اأن املتغري املقابل لهذه القيم له اأثر كبري ذو دللة اإح�سائية. ونالحظ من التحليل الإح�سائي يف 

اجلدول)3( اأن معامل املتغري امل�ستقل معنوي واأ�سغر من 0.05 مما يعني اأن النموذج معنوي. 

بقطاع  ال�ستثمارات  حجم  يف  التغري  من   %94 حوايل  اأن  اأي  ي�ساوي0.94  التحديد  ومعامل 

التاأمني يرجع اإىل الزيادة يف اإجمايل اأق�ساط التاأمني، والباقي 6% من التغري ميكن اإرجاعها اإىل 

متغريات غري م�سمنة يف النموذج. 

)37(Akinlo, T. &Apanisile, O. T.)2014(. pp. 123-121.



ي
مو

تن
 ال

ره
دو

 و
ي

ون
عا

لت
ن ا

مي
تأ

ال
ية

ود
ع

س
 ال

ية
رب

ع
 ال

كة
مل

لم
با

87

العدد )3( دولة قطر- ذو احلجة 1436 هـ - �أكتوبر 2015م

اجلدول)3( معادلة النحدار للعالقة بني اأق�ساط التاأمني واإجمايل ال�ستثمارات يف التاأمني

املتغري 

امل�ستقل

اخلطاأ املعامل

املعياري

اإح�سائية

t
معامل 

التحديد

D.W الدللة

الإح�سائية

اأق�ساط 

التاأمني

0.311503.0917.5320.941.60.000

الفر�سية الثانية: وجود عالقة طردية موجبة بني اأق�ساط التاأمني والناجت املحلي الإجمايل

املحلي  الناجت  بني  الدالية  العالقة  �سكل  فاإن  الب�سيطة  النحدار  معادلة  وبا�ستخدام 

الإجماليواإجمايل اأق�ساط التاأمني تكون كما يلي:

ويرمز للمتغريات مبا يلي:

TR = اإجمايل اأق�ساط التاأمني

GDP = الناجت املحلي الإجمايل

وتكتب املعادلة يف �سورة ريا�سية كالتايل:

التاأمني التعاوين وبني الناجت املحلي  اأق�ساط  اأن هناك عالقة طردية موجبة بني  النتائج  اأكدت 

الإجمايل للمملكة. نالحظ من اجلدول)4( اأن معامل املتغري امل�ستقل- اإجمايل الأق�ساط- معنوي 

واأ�سغر من 0.05 مما يعني اأن النموذج معنوي، واأن العالقة بني املتغريين ذات دللة اإح�سائية. 

ومعامل التحديد ي�ساوي 0.97 اأي اأن حوايل 97% من التغري يف الناجت املحلي الإجمايل يرجع 

اإىل الزيادة يف اإجمايل اأق�ساط التاأمني، والباقي 3% من التغري ميكن اإرجاعها اإىل متغريات غري 

م�سمنة يف النموذج.

اجلدول)4( معادلة النحدار للعالقة بني اأق�ساط التاأمني والناجت املحلي الإجمايل

املتغري 

امل�ستقل

اخلطاأ املعامل

املعياري

اإح�سائية

t
معامل 

التحديد

D.W الدللة

الإح�سائية

اأق�ساط 

التاأمني

24.95214.7769.4300.972.0900.000
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اخلامتة:

زيادة  يف  وامل�ساهمة  القت�سادي  النمو  ت�سجيع  يف  مهمًا  دورًا  التعاوين  التاأمني  قطاع  يلعب 

الناجت املحلي الإجمايل، مما يوفر لالقت�ساد الوطني الفر�سة لتوظيف هذه املنافع يف حتقيق 

واملوؤ�س�سات  العامة  املالية  على  ال�سغط  من  تقلل  كما  القت�سادية.  التنمية  م�سروعات  وتعزيز 

امل�سرفية.اأكد التحليل الإح�سائي وجود عالقة طردية موجبة بني اإجمايل اأق�ساط التاأمني وبني 

اأق�ساط  اإجمايل  الزيادة يف  القطاع والناجت املحلي الإجمايل، واأن  حجم ال�ستثمارات يف هذا 

التاأمني توؤثر ب�سورة اإيجابية على كل من حجم ال�ستثمارات والناجت املحلي الإجمايل. ومبزيد 

من تطوير البيئة التنظيمية لقطاع التاأمني التعاوين ت�ستطيع اململكة زيادة م�ساهمة القطاع يف 

الناجت املحلي الإجمايل وتعزيز دوره يف حتقيق الأهداف التنموية لالقت�ساد الوطني.

نوجز اأهم التو�سيات يف النقاط التالية:

احلاجة اإىل تو�سيع نطاق خدمات التاأمني التعاوين وجودة منتجاته، بالقدر الذي ُيحقق . 1

تكون  ل  التنموية اجلديدة بحيث  للم�سروعات  التمويلية  امل�سادر  تنويع  اإ�سرتاتيجية 

عبئًا على اجلهات احلكومية.

ت�سجيع الزيادة يف اأق�ساط تاأمني التكافل مما يوؤدي اإىل زيادة ال�ستثمارات لهذا القطاع . 2

وبالتايل زيادةم�ساهمته يف الناجت املحلي الإجمايل ودعم امل�سروعات التنموية.

التاأمني . 3 ل�سناعة  التنظيمية  البيئة  الإ�سراف واملراقبة وتقوية  اأنظمة  الهتمام بتطوير 

الأ�سا�سية  الأنظمة  وبني  التنفيذية  اللوائح  بني  التعار�س  واإزالة  باململكة،  التعاوين 

للتاأمني التعاوين و�سوابط ال�سريعة الإ�سالمية. واللتزام باملعايري ال�سرعية املعتمدة 

املالية  للموؤ�س�سات  واملراجعة  املحا�سبة  مثل:هيئة  واملهنية  املخت�سة  اجلهات  من 

.)AAOIFI(الإ�سالمية

خالله . 4 من  حتقيقها  ميكن  التي  واملنافع  التعاوين  التاأمني  نظام  باأهمية  الوعي  زيادة 

لالأفراد واملجتمع والدولة.واحلاجة اإىل تفعيل التاأمني على الأن�سطة التاأمينية الأخرى 

مثل: تاأمني احلماية والدخار، والتاأمني على املمتلكات، والتاأمني البحري، والتاأمني على 

الأداء الهند�سي، وغريها من جمالت التاأمني. ومن هذا املنطلق يجب تعزيز الوعي ون�سر 

الثقافة التاأمينية بني �سرائح املجتمع، وتاأكيد منافع هذه ال�سناعة يف احلماية والدخار 

والتقليل من م�ستوى املخاطراملحتملة يف التجارة وال�سناعة واملجالت الأخرى.

�سرورة اأن تتوجه ال�سيا�سة العامة اإىل ت�سجيع قطاع التاأمني التعاوين لرتياد جمالت . 5

جديدة والدخول يف فر�س النمو اجلاذبة عرب احلدود خ�سو�سًا يف دول جمل�س التعاون 

اخلليجي وبقية الدول العربية املجاورة.
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املراجع �امل�سادر

اأ�ًل: املراجع �امل�سادر العربية

اأحمد �سامل ملحم)2012(. التاأمني الإ�سالمي. دار الثقافة للن�سر والتوزيع: عمان، الأردن.. 1

التاأمني وا�ستثماراته يف . 2 اإىل �سعف منو قطاع  املوؤدية  العوامل  اأ�سيل جميل قزعاط)2009(. حتليل 

ر�سالة  املالية.  لالأوراق  فل�سطني  �سوق  يف  املدرجة  التاأمني  �سركات  على  تطبيقية  درا�سة  فل�سطني: 

ماج�ستري غري من�سورة. اجلامعة الإ�سالمية بغزة، عمادة الدرا�سات العليـا كليـة التجـــــارة، ق�سم اإدارة 

الأعمــال.

اأقا�سم نوال)2001(. دور ن�ساط التاأمني يف التنمية القت�سادية: درا�سة حالة اجلزائر، ر�سالة ماج�ستري . 3

غري من�سورة: اجلزائر.

4 . .2010-1997 الفرتة  اجلزائر:  يف  القت�سادي  النمو  على  التاأمينات  دور  مالخ�سو)2012(.  بيالل 

بحث مقدماإىل امللتقى الدويل ال�سابع حول ال�سناعة التاأمينية: الواقع العملي واآفاق التطور. جامعة 

ح�سيبة بن بو علي بال�سلف. كلية العلوم القت�سادية والعلوم التجارية وعلوم الت�سيري. 3-4 دي�سمرب 

2012م: اجلزائر.

حربي حممد عريقات و�سعيد جمعه عقل)2010(. التاأمني واإدارة اخلطر: النظرية والتطبيق. ط1. دار . 5

وائل للن�سر: عمان، الأردن.

حمول طارق وبو�سنافة اأحمد)2010(. التاأمني ودوره يف دعم القدرات التناف�سية للموؤ�س�سة ال�سناعية . 6

وحتقيق متطلبات املناف�سة الدولية والبيئية- الإ�سارة حلالة اجلزائر. بحث مقدم اإىل امللتقى الرابع 

حول: املناف�سة وال�سرتاتيجيات التناف�سية للموؤ�س�سات ال�سناعية خارج قطاع املحروقات يف الدول 

العربية. 7-8 نوفمرب 2010م: اجلزائر.

زروقي اإبراهيم وبدري عبد املجيد)2012م(. دور قطاع التامني يف تنمية القت�ساد الوطني  درا�سة . 7
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الكسب مقاصده وأثره
في تنمية المجتمع

اأ.د مقتدر حمدان عبد الكبي�سي 

اأ�ستاذ يف كلية الرتبية ابن ر�سدـ - جامعة بغداد 

)�سّلم البحث للن�سر يف 29 / 8/ 2015م، واعتمد للن�سر يف 9/21 / 2015م(

ب�سم الله الرحمن الرحيم

ملخ�ص

اأنه  ذلك  الكثرية،  النبوية  الآيات والأحاديث  الك�سب تتجلى وا�سحة يف  اإىل  الإ�سالم  اإن دعوة 

ال�سبيل الأمثل للح�سول على املوارد املادية، التي ل غنى للب�سر عنها، فبالك�سب يكون الإنتاج، 

يعالج  البحث  منهما.  والتنفري  والك�سل  البطالة  عن  النهي  جاء  فقد  ولهذا  ويزدهر،  يزداد  وبه 

مو�سوع الك�سب، من حيث بيان مقا�سده واأهميته واأثره يف تنمية املجتمع. ومتت ال�ستعانة 

يتعلق  فيما  اأما  الهدف.  هذا  لتحقيق  ال�سريفة،  النبوية  والأحاديث  الكرمية  القراآنية  بالآيات 

بالدرا�سات ال�سابقة فهي قليلة جدًا، وروؤيتها خمتلفة عن بحثنا هذا. اإذ حاولت ا�ستعرا�س الآيات 

القراآنية الكرمية والأحاديث النبوية ال�سريفة لتحقيق هدف البحث. 
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Summary
The call of Islam to earn reflects clearly in many verses of the Holy Quran and the 
Hadiths and it is the best way to gain the material resources that are indispensable 
for human beings. The earning forms production and leads to growth and prosperity 
whereby the prohibition came from unemployment and laziness while discouraging 
them.
This research studies the spectrum of earning by exploring its objectives, importance 
and its role in the development of the society. To realize this objective, the research 
depended on the verses of the Holy Quraan, The Hadiths and the very few previous 
research works, whose view points are different than that of us. I strived to characterize 
the Quranic verses and Hadiths in achieving the objectives of this research.

املقدمـــــة

اأحمد الله احلق ذا اجلالل والإكرام واأ�سلي على ر�سوله حممد خري الأنام واأ�سلم عليه وعلى اآله 

واأ�سحابه اأف�سل ال�سالة وال�سالم. 

ْر�َس َذلُوًل َفاْم�ُسوا يِف َمَناِكِبَها  اأما بعد فقد جعل الله الأر�س لنا منقادة فقال:)ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْلأَ

. ونبهنا ر�سوله الكرمي اإىل احلالل واحلرام فقال:)احلالل بني 
)1(

َوُكلُوا ِمْن ِرْزِقِه َواإَِلْيِه النُّ�ُسوُر(

لدينه  ا�سترباأ  ال�سبهات  اتقى  فمن  النا�س  من  كثري  يعلمهن  ل  م�سبهات  وبينهما  بني،  واحلرام 

وعر�سه، ومن وقع يف ال�سبهات، وقع يف احلرام، كالراعي يرعى حول احلمى يو�سك اأن يرتع 

فيه، األ اإن لكل ملك حمى، األ واإن حمى الله حمارمه األ واأن يف اجل�سد م�سغة اإذا �سلحت �سلح 

 .
)2(

اجل�سد كله واإذا ف�سدت ف�سد اجل�سد كله األ وهي القلب(

راأ�س مال امل�سلم يف هذه الدنيا متاع قليل واأنفا�س معدودة فمن ا�ستثمر تلك ال�ساعات يف اخلري 

الله  النا�س عن كتاب  اإل نف�سه. فعندما اعر�س  اأ�ساعها يف احلرام فال يلومن  فطوبى له، ومن 

و�سنة نبيه، اأ�سابهم ف�ساد يف معاي�سهم وابتعدوا عن ما اأمر به الله تعاىل.

وو�سعت للبحث خطة كما يلي:

املبحث الأول: م�سمون الك�سب

املطلب الأول: مفهوم الك�سب والعمل يف الفكر القت�سادي الإ�سالمي 

املطلب الثاين: الك�سب لغة واإ�سالحا 

املبحث الثاين: �سرعية الك�سب 

املطلب الأول: يف القران الكرمي 

املطلب الثاين: يف ال�سنة النبوية 

))) �سورة امللك، اآية 5). 

)2) البخاري، �سحيح البخاري، ج )، �س 9). م�سلم، �سحيح م�سلم، ج 5، �س 50 ــ )5.
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املطلب الثالث: ك�سب الأنبياء وال�سحابة 

املبحث الثالث: احلث على ممار�سة الك�سب احلالل 

املطلب الأول: ممار�سة الك�سب احلالل

املطلب الثاين: املفا�سلة بني الك�سب والعبادة

املبحث الرابع: مقا�سد الك�سب

املطلب الأول: فوائد الك�سب 

املطلب الثاين: حالت وجوب الك�سب

املبحث اخلام�س: اأثر الك�سب يف تنمية املجتمع

املبحث الأ�ل: م�سمون الك�سب

املطلب الأ�ل: مفهوم الك�سب �العمل يف الفكر القت�سادي الإ�سالمي 

انفرد الفكر القت�سادي الإ�سالمي يف ا�ستعمال لفظة الك�سب من حيث اأنها البديل ملفهوم العمل 

يف املدار�س الو�سعية، فالك�سب يف الإ�سالم ي�سارك بقية املدار�س القت�سادية يف بع�س املفاهيم، 

وما مبداأ الت�سخري وال�ستخالف اإل الأ�سا�س يف مفهوم الك�سب يف الإ�سالم فال�ستخالف ي�سكل 

لتوزيع  اأي  الإ�سالمية،  الإنتاج  لنظرية  احلقيقي  الأ�سا�س  الإ�سالمي  القت�سادي  النظام  يف 

الن�ساط  ميار�س  امل�ستخلف  فالإن�سان  والب�سرية  منها  املادية  القت�سادية  املوارد  وتخ�سي�س 

العمل هو  اإن  قابليته ومقدرته، من حيث  اأ�سا�س  القت�سادية على  اإيجاد احلاجات  اإىل  الهادف 

تكليف �سرعي يبذله امل�سلم مر�ساة خلالقه عز وجل.

ا  َ تعاىل:)اإِمنَّ قوله  يف  الكرمي  القران  من  اللغة  يف  العمل  معنى  منظور  ابن  ا�ستمد  لغة:  العمل 

ياأخذون  الذين  ال�سعاة  هم  عليها  العاملني  فقال:   
)3(

َوالَْعاِمِلنَي( َوامْلَ�َساِكنِي  ِلْلُفَقَراء  َدَقاُت  ال�سَّ

. وورد معنى 
)4(

ال�سدقات من اأربابها واحدهم عامل و�ساع. والعمل املهنة والفعل واجلمع اأعمال 

.
)5(

العمل عند الزبيدي باأنه من الفعل َعِمَل، والعمل املهنة 

غالبًا  الك�سب  مفهوم  انطوت حتت  الإ�سالمي  القت�ساد  فكرية يف  مدلولت  للعمل  وا�سطالحًا: 

واأحيانًا حتت مفهوم املعا�س وقد و�سح فقهاوؤنا املعنى ال�سطالحي للعمل، فقال ال�سيباين:)انه 

اأما الغزايل   .
)6(

الكت�ساب لطلب املعا�س، وطلب احلالل، وحت�سيل املال مبا يحل من الأ�سباب(

النا�س  عن  الغنى  هو  الك�سب  فقال:  احلبي�سي  اأما   .
)7(

معاي�سهم( وهي  اخللق  )اأ�سغال  فقال: 

)3) �سورة التوبة، اآية 0).

)4) ل�سان العرب، ج ))، �س 5)4.

)5) تاج العرو�س، ج 8، �س 34.

))) االكت�ساب، �س 32.

))) اإحياء علوم الدين، ج 2، �س 283.
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اأنه  لو  اإذ  فري�سة  العمل  جعل  وتعاىل  �سبحانه  الله  واإن   .
)8(

اإفادة واأح�سن  �سعادة  اكرب  وهو 

. وقال ابن خلدون:)الك�سب هو قيمة 
)9(

�سبحانه:)رزق العباد من غري ك�سب لتفرغوا وتفا�سدوا( 

. من هنا ن�ستطيع القول باأن الك�سب يطلق على اجلهد الإن�ساين بكل اأنواعه 
)10(

الأعمال الب�سرية( 

الع�سلي والذهني والفني والإداري �سواء كان يحتاج هذا العمل اإىل خربة اأو مهارة اأم ل.

املطلب الثاين: الك�سب لغة �اإ�سالحا 

ك�سبا  يك�سب  ك�سب،  اجلمع  واأ�سله  واملعي�سة،  الرزق  طلب  يف  وال�سعي  الطلب  لغة:  الك�سب 

تكلف  اأي  وتك�سب   .
)12(

حت�سيله يف  واجتهد  الرزق  طلب  اأي  واكت�سب:   .
)11(

واكت�سب وتك�سب 

 .
)14(

. ورجل ك�سوب للمال، وك�ساب وله مكا�سب، وهو طيب املك�سبة، اأي طيب الك�سب
)13(

الك�سب

.
)15(

ويف احلديث ال�سريف:)اإن اأطيب الك�سب عمل الرجل بيده(

ولقد اقرتنت بكلمة الك�سب عدة معاين اأ�سارت اإىل هذا جميع تف�سريات كلمة الك�سب التي وردت 

َجاِل  ُكْم َعَلى َبْع�ٍس ِللرِّ َل اللَُّه ِبِه َبْع�سَ ْوا َما َف�سَّ يف القران الكرمي، وهي يف قوله تعاىل:)َول َتَتَمنَّ

ِلِه اإِنَّ اللََّه َكاَن ِبُكلِّ �َسْيٍء  ا اْكَت�َسْبَ َوا�ْساأَلُوا اللََّه ِمْن َف�سْ يٌب مِمَّ �َساِء َن�سِ ا اْكَت�َسُبوا َوِللنِّ يٌب مِمَّ َن�سِ

القران  يف  العمل  كلمة  اقرتنت  وقد   .
)17(

قدرته وبح�سب  عمله  على  جزاء  له  كٌل  اأي   .
)16(

َعِليمًا(

َياَة  الكرمي يف كثري من الآيات باأنها تدل على الكد والك�سب، قال تعاىل:)الَِّذي َخَلَق امْلَْوَت َواحْلَ

َكْدحًا  َك  َربِّ ىَل  اإِ َكاِدٌح  َك  نَّ اإِ ْن�َساُن  اْلأِ َها  يُّ
اأَ .)َيا 

)18(
الَْغُفوُر( الَْعِزيُز  َوُهَو  َعَماًل  اأَْح�َسُن  ُكْم  يُّ

اأَ ِلَيْبلَُوُكْم 

.
)19(

َفُمالِقيِه(

اأن:  الفقهاء  اأحد  ويرى   .
)20(

العموم على  املال  وحت�سيل  الرزق  طلب  هو:  ا�سطالحًا:  الك�سب 

)8) احلبي�سي، الربكة يف ف�سل ال�سعي واحلركة، �س 22.

)9) احلبي�سي، الربكة يف ف�سل ال�سعي واحلركة، �س )3.

)0)) ابن خلدون، املقدمة، �س 380.

)))) الفراهيدي، العني، ج 5، �س 5)3. ابن منظور، ل�سان العرب، ج )، �س ))).

)2)) الفريوزاآبادي، القامو�س املحيط، ج )، �س 24).

)3)) ابن منظور، ل�سان العرب، ج )، �س ))).

)4)) الزخم�سري، اأ�سا�س البالغة، �س 543.

ينظر: �سحيح اجلامع  االألباين: حديث �سحيح،  العالمة  قال   .(49 2، �س  اأبو داود، �سنن، ج   .(23 2، �س  ابن ماجة، �سنن، ج   ((5(

ال�سغري، ج 2، �س 59).

)))) �سورة الن�ساء، اآية 32.

)))) ابن اجلوزي، زاد امل�سري، ج 2، �س ))). القرطبي، اجلامع الأحكام القران، ج 5، �س 2)).

)8)) �سورة امللك، اآية 2.

)9)) �سورة االن�سقاق، اآية ).

)20) ابن منظور، ل�سان العرب، ج )، �س ))).
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. بينما 
)22(

. وعده نظامًا للعامل
)21(

طلب الك�سب فري�سة على كل م�سلم، كما اإن طلب العلم فري�سة

قال املاوردي: الك�سب يكون بالأعمال املو�سلة اإىل املادة، والت�سرف املوؤدي اإىل احلاجة، وذلك 

. وي�سيف ال�سرخ�سي يف 
)23(

من وجهني، اأحدهما: تقلب يف جتارة، والثاين ت�سرف يف �سناعة

اللفظ  وهذا  الأ�سباب،  من  حل  مبا  املال  حت�سيل  هو  قائاًل:)الكت�ساب  للك�سب  تعريفه  معر�س 

.
)24(

م�ستعمل يف كل باب، ولكن عند الإطالق يفهم منه اكت�ساب املال(

اإىل  احلاجة  عن  غنى  الأمر  هذا  مثل  وعد  ال�سوق،  مالزمة  باأنه  الك�سب  اإىل  الغزايل  ونظر 

الت�سمر يف  التحمل وال�سطراب والت�سمر والكت�ساب، ولي�س  دار  اأن:)الدنيا  واأكد   .
)25(

النا�س

الدنيا، مق�سورًا على املعاد دون املعا�س، بل املعا�س ذريعة اإىل املعاد ومعني عليه، فالدنيا مزرعة 

.
)26(

الآخرة(

املبحث الثاين: �سرعية الك�سب 

الك�سب واجب على كل م�سلم قادر عليه بل هو يف كثري من الأحيان فر�س، لأن من غريه ل يتمكن 

الإن�سان من تاأمني قوته وقوت عياله. لذا �ساأبني اأهميته وم�سروعيته يف الكتاب ثم ال�سنة، ثم 

الإجماع.

املطلب الأ�ل: يف القران الكرمي:

ورد م�سطلح العمل وم�ستقاته يف القران الكرمي نحو 359 مرة اإذ جاء ب�سيغة ال�سعي والك�سب 

. وتعك�س اآيات القران الكرمي قيمة العمل يف الإ�سالم. 
)27(

والرزق والأجر واجلزاء

يف  التقلب  ميكنهم  اخللق  اأن  اإىل  اإ�سارة  ذلك  ويف   ،
)28(

َمَعا�سًا( َهاَر  النَّ تعاىل:)َوَجَعْلَنا  قال 

ُروا يِف  الُة َفاْنَت�سِ َيِت ال�سَّ . وقال تعاىل:)َفاإَِذا ُق�سِ
)29(

حوائجهم، ومكا�سبهم يف النهار ل يف الليل

. وهذا اأمر من الله جل يف 
)30(

ِل اللَِّه َواْذُكُروا اللََّه َكِثريًا َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن( اْلأَْر�ِس َواْبَتُغوا ِمْن َف�سْ

عاله ورخ�سة لالنت�سار والعمل والتما�س الف�سل منه �سبحانه وتعاىل وهو الذي بيده مفاتيح 

َمَعاِي�َس  ِفيَها  َلُكْم  َوَجَعْلَنا  اْلأَْر�ِس  اُكْم يِف  نَّ َمكَّ . وقال تعاىل:)َوَلَقْد 
)31(

خزائنه يف الدنيا والآخرة

))2) ال�سيباين، االكت�ساب، �س 32.

)22) ال�سيباين، االكت�ساب، �س )4.

)23) املاوردي، النكت والعيون، ج )، �س 342.

)24) املب�سوط، ج 30، �س 245.

)25) اإحياء علوم الدين، ج 2، �س )).

))2) م، ن.

))2) عبد الباقي، املعجم املفهر�س الألفاظ القران الكرمي، �س�س 483 - 484.

)28) �سورة النباأ، اآية )).

)29) الرازي، مفاتيح الغيب، ج )3، �س 8.

)30) �سورة اجلمعة، اآية 0).

))3) الطربي، جامع البيان، ج 28، �س )3).
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اإ�سارة اإىل انه �سبحانه وتعاىل مهد لالإن�سان �سباًل للعي�س يف  ، ويف هذا 
)32(

َت�ْسُكُروَن( َما  َقِلياًل 

اأر�سه وما عليه اإل اأن يعمل ويجد لكي يك�سب رزقه وي�سد حاجاته ال�سرورية للعي�س وال�ستعانة 

. وقال تعاىل:)ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْلأَْر�َس َذلُوًل َفاْم�ُسوا يِف َمَناِكِبَها َوُكلُوا ِمْن ِرْزِقِه 
)33(

على العبادة

، ففي هذه الآية الكرمية ينبه الباري عز وجل النا�س اإىل انه اأ�سدى اإليهم نعمة 
)34(

َواإَِلْيِه النُّ�ُسوُر(

كبرية يف ت�سخريه الأر�س وتذليلها لهم، باأن جعلها �ساكنة ل متيد ول ت�سطرب، و�سلك فيها من 

ال�سبل، وجعل فيها من اجلبال، واأنبع فيها من العيون، وهياأ فيها من املنافع، وموا�سع الزروع 

اأن  واعلموا  والتجارات  املكا�سب  اأنواع  يف  واأرجائها  اأقاليمها  يف  وترددوا  ف�سافروا  والثمار، 

 
)36(

. وقال القرطبي
)35(

�سعيكم ل يبدي عليكم �سيئًا اإل اأن يي�سره الله لكم، وال�سعي ل ينايف التوكل

يف معر�س تف�سريه الآية الكرمية: هو اأمر اإباحة، واإ�سارة اإىل التمكن من الزرع والغر�س و�سق 

الأنهار وحفر العيون والآبار، لكي مت�سوا يف اأطرافها ونواحيها واآكامها وجبالها.

املطلب الثاين: يف ال�سنة النبوية: 

اأما يف ال�سنة النبوية ال�سريفة فقد وردت عدة اأحاديث تربز مكانة الك�سب يف الإ�سالم وارتباطه 

الله، فقد حث  بعقيدة املوؤمن، وفري�سته على كل م�سلم قادر عليه، وم�سابهته للجهاد يف �سبيل 

النبي �سلى الله عليه و�سلم على الك�سب عن طريق العمل اليدوي والعتماد على النف�س. فعن 

ال�سدقة،  على  باحلق  واله و�سلم:)العامل  عليه  الله  الله �سلى  ر�سول  قال  قال:  بن خديج  رافع 

.
)37(

كالغازي يف �سبيل الله حتى يرجع اإىل بيته(

فالك�سب يف الإ�سالم عن�سر من العنا�سر الأ�سا�سية يف جلب م�سلحة الدنيا والآخرة والن�ساط 

على  الر�سول  عمل  كيف  ولكن  املعي�سية  احلياة  مطالب  حت�سيل  اإىل  الطريق  هو  القت�سادي 

الرتغيب يف العمل وجعله و�سيلة من و�سائل الإنتاج يف الن�ساط القت�سادي:

1-  انه �سلى الله عليه و�سلم جعل الك�سب مب�ستوى العبادة يف �سبيل الله، فالعبادة عمل والك�سب 

 .
)38(

عبادة يف نظر الإ�سالم، فجعل العبادة ع�سرة اأجزاء ت�سعة منها يف الك�سب

، واجلهاد يف �سبيل الله عبادة 
)39(

2- جعل �سلى الله عليه و�سلم الك�سب كاجلهاد يف �سبيل الله

من العبادات.

)32) �سورة االأعراف، اآية 0).

)33) الطربي، جامع البيان، ج 8، �س 5)). النحا�س، معاين القران، ج 3، �س )).

)34) �سورة امللك، اآية 5).

)35) ابن كثري، تف�سري القران العظيم، ج 4، �س 424.

))3) اجلامع الأحكام القران، ج 8)، �س 5)2.

))3) احمد، امل�سند، ج 4، �س 43). ال�سيوطي، اجلامع ال�سغري، ج 2، �س 85). قال العالمة االألباين: حديث �سحيح، �سحيح اجلامع 

ال�سغري، ج 2، �س )3).

)38) احلبي�سي، الربكة، �س 29.

)39) احلبي�سي، الربكة، �س 29.
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3- جعل الر�سول �سلى الله عليه و�سلم العمل يف �سبيل النف�س والوالدين والعيال �سهادًة وجهادًا 

يف �سبيل الله. فقال �سلى الله عليه و�سلم:)من �سعى على نف�سه ليعزها ويغنيها فهو �سهيد، ومن 

�سعى  ومن  الله،  �سبيل  يف  فهو  عياله  على  �سعى  ومن  جماهد،  فهو  ليعفهما  والديه  على  �سعى 

.
)40(

مكاثرًا فهو يف �سبيل ال�سيطان(

اأيديهم،  من عمل  ياأكلون  كانوا  الأنبياء  اإن  و�سلم  عليه  الله  اأخرب �سلى  العمل  4- وترغيبًا يف 

فقال:)وما اأكل اأحد قط خريًا من اأن ياأكل من عمل يده واإن نبي الله داود عليه ال�سالم كان ياأكل 

اأن  قبل  للغنم  رعاة  عملوا  قد  ال�سالم  عليهم  الأنبياء  اأن  النبي  اأخرب  واأخريًا   .
)41(

يده( عمل  من 

.
)42(

ُيبعثوا واأنه �سلى الله عليه و�سلم قد رعاها لأهل مكة

املطلب الثالث: ك�سب الأنبياء �ال�سحابة: 

منزلتهم  علو  مع  فهم  الك�سب،  جمال  يف  لنا  القدوة  وهم  الأنبياء  عند  الك�سب  اإىل  انتقلنا  واإذا 

قول  وال�ساهد  الأعمال.  خمتلف  يزاولون  فكانوا  حياتهم،  يف  لهم  طريقًا  الك�سب  من  اتخذوا 

النبي �سلى الله عليه واله و�سلم:)ما من نبي اإل وقد رعى الغنم، قيل: واأنت يا ر�سول الله قال: 

. وكان الأنبياء 
)45(

 لأهل مكة(
)44(

. ويف رواية اأخرى قال:)نعم كنت اأرعاها على قراريط 
)43(

واأنا(

عليهم ال�سالم اأهل حرفة يتك�سبون بها ويح�سلون بها قوتهم ورزقهم.

اأن يجعل الأنبياء يف �سعة من العي�س والرتف لكي  اأن الباري عز وجل كان قادرًا  ومن املوؤكد 

يجنبهم عناء الك�سب اأوًل، ويدفع النا�س اإىل الإميان بهم ثانيًا، وهذا فعاًل ما طلبه امل�سركون من 

. لكن احلكمة الإلهية اأرادت اأن تبني لنا قيمة الك�سب. من هنا 
)46(

النبي �سلى الله عليه واله و�سلم

اأ�سبح طريق الك�سب هو طريق الأنبياء قال تعاىل:)اأُوَلِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه َفِبُهَداُهُم اْقَتِدْه ُقْل ل 

 وقد اأمرنا الله تبارك يف عاله القتداء بهم. 
.)47(

اأَ�ْساأَلُُكْم َعَلْيِه اأَْجرًا اإِْن ُهَو اإِلَّ ِذْكَرى ِلْلَعامَلِنَي(

َلَك  َعُدوٌّ  َهَذا  اإِنَّ  اآَدُم  َيا  تعاىل:)َفُقْلَنا  وقال   .
)48(

ال�سالم( اآدم)عليه  للك�سب  طلبًا  الأنبياء  واأول 

تبارك  انه  العلم  مع  تعاىل)فت�سقى(  قال  وهنا   .
)49(

َفَت�ْسَقى( ِة  نَّ اجْلَ ِمَن  ُكَما  ُيْخِرَجنَّ َفال  َوِلَزْوِجَك 

)40) احلبي�سي، الربكة، �س 30. قال العالمة االألباين: حديث �سحيح. ينظر: �سل�سلة االحاديث ال�سحيحة، ج 5، �س 2)2.

))4) البخاري، �سحيح، ج 3، �س 9.

)42) املقريزي، اإمتاع االأ�سماع، ج )، �س )). احللبي، اإن�سان العيون، ج )، �س 205.

)43) البخاري، �سحيح البخاري، ج 3، �س 48.

)44) قراريط: جمع قرياط، والقرياط هو جزء من اأجزاء الدرهم، وهو ن�سف ع�سره يف اكرث البالد، واهل ال�سام يجعلونه جزءًا من اأربعة 

وع�سرين. ينظر: البعلي، املطلع على اأبواب املقنع، ج )، �س305.

)45) البخاري، �سحيح، ج 3، �س 48.

))4) �سورة االإ�سراء االآيتان 90 - )9.

))4) �سورة االأنعام، اآية 90.

)48) ال�سرخ�سي، املب�سوط، ج 23، �س2.

)49) �سورة طه، اآية ))).
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وتعاىل يف اأول الآية كان خطابه لالثنني اآدم وحواء لكنه ختم مبخاطبة اآدم فقط، وتف�سري ذلك: 

لأنكما �ستخرجان من  لكي ل يخرجكما من اجلنة،  ال�سيطان  اأنت وزوجتك  اآدم ل تطيع  يا  انك 

النعيم، لكن اأنت وحدك من �سيتحمل امل�سقة والتعب يف طلب املعي�سة والكد والك�سب عليك وعلى 

. وقال ابن 
)50(

زوجتك. اإذ اأنزل الله اإليه بذور وثور اأحمر كان يحرث به الأر�س، فكان ذلك �سقاوؤه

كثري يف تف�سري الآية: اأي ل تطع ال�سيطان لكي ل تخرج من اجلنة وتتعب يف طلب الرزق، من 

حرث وزرع وح�سد وطحن وغري ذلك من الأعمال، لأن الرجل هو الذي ي�سعى على زوجته، لأنك 

.
)51(

ها هنا يا اآدم يف عي�س رغيد هنيء بال كلفة ول م�سقة

. واإدري�س كان خياطًا، واإبراهيم بزازًا، وهود 
)52(

كما عمل النبي نوح عليه ال�سالم يف النجارة

الله له وجعل احلديد يف يده كالطني  األن  اإذ  . وكان داود عليه ال�سالم يعمل حدادًا، 
)53(

تاجرًا 

. وم�صداق 
)54(

املبلول ي�سرفه يف يده كيف ي�ساء، ومل يكن ي�ستعمل نارًا ول مطرقة بل يفتله بيده

. وكان 
)55(

ِديَد( ا َلُه احْلَ رْيَ َواأََلنَّ ِبي َمَعُه َوالطَّ اًل َيا ِجَباُل اأَوِّ ا َف�سْ ذلك قوله تعاىل:)َوَلَقْد اآَتْيَنا َداُوَد ِمنَّ

َفَهْل  ُكْم  َباأْ�سِ ِمْن  َنُكْم  ِلُتْح�سِ َلُكْم  َلُبو�ٍس  ْنَعَة  . وقوله تعاىل:)َوَعلَّْمَناُه �سَ
)56(

الدروع اأول من �سنع 

. ومل يكتف الباري عز وجل باأن علم نبيه داود عليه ال�سالم هذه ال�سنعة، واإمنا 
)57(

اأَْنُتْم �َساِكُروَن(

ال�سالح  العمل  ليمار�سوا  اأن يقتدوا به وي�سمروا عن �ساعد اجلد  النا�س  الوقت نف�سه حث  يف 

.
)58(

املتقن، لأن يف ذلك مثابة لهم يف الآخرة، ومردودًا ماديًا لهم يف احلياة الدنيا

. فانقطع 
)59(

وكان اأبو بكر ال�سديق ر�سي الله عنه من اأبرز جّتار قري�س حتى دخل يف الإمارة

. وقال:)لقد علم قومي اأن حرفتي 
)60(

عن التجارة لن�سغاله باأمر امل�سلمني وفر�س له من بيت املال 

املال،  بكر من هذا  اأبي  اآل  ف�سياأكل  امل�سلمني،  باأمر  �سغلت  اأهلي، وقد  موؤونة  تكن تعجز عن  مل 

. اأي لقد علمت قري�س باأن ك�سبي املتاأتي من جتارتي مل يكن يعجز 
)61(

واأحرتف للم�سلمني فيه(

عن تلبية متطلباتي واأهل بيتي، ولكن ان�سغاله باأمر اخلالفة اأبعده عن التوا�سل مع التجارة لذا 

 .
)62(

فانه �سياأخذ مبلغًا حمددًا من بيت املال، ويف املقابل �سيعمل فيه للم�سلمني

)50) الطربي، جامع البيان، ج ))، �س 5)2. القرطبي، اجلامع الأحكام القران، ج ))، �س 253.

))5) تف�سري القران العظيم، ج 3، �س ))).

)52) �سورة هود، اآية )3.

)53) ال�سرخ�سي، املب�سوط، ج 30، �س )24. ال�سيوطي، الدر املنثور، ج 4، �س 4)2.

)54) الطربي، جامع البيان، ج 22، �س 82. القرطبي، اجلامع الأحكام القران، ج 4)، �س ))2.

)55) �سورة �سباأ، اآية 0).

))5) ابن اجلوزي، زاد امل�سري، ج )، �س 225.

))5) �سورة االأنبياء، اآية 80.

)58) ابن اجلوزي، زاد امل�سري، ج )، �س 225.

)59) اخلالل، احلث على التجارة، �س )9.

)0)) اخلالل، احلث على التجارة، �س )9.

)))) ابن �سعد، الطبقات، ج 3، �س 85). العيني، عمدة القارئ، ج ))، �س 85). ال�سيوطي، تاريخ اخللفاء، �س 8).

)2)) ابن حجر، فتح الباري، ج 4، �س 258. اإذ كان يتاجر باالأثواب.
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اأما عمر بن اخلطاب ر�سي الله عنه فقد كان ميار�س التجارة يف ال�سوق حتى بعد توليه اخلالفة، 

. وكان يف�سل الك�سب على اجلهاد، بقوله:)لأن اأموت بني �سعبتي رحلي 
)63(

�سواء بيعًا اأم �سراءًا

الله  الله، لأن  اأقتل جماهدًا يف �سيبل  اأن  اإيل من  اأحب  الله  اأبتغي من ف�سل  اأ�سرب يف الأر�س 

َيْعَلُم  َك  َربَّ الأر�س يبتغون من ف�سله على املجاهدين بقوله:)اإِنَّ  الذين ي�سربون يف  تعاىل قدم 

َهاَر َعِلَم  ُر اللَّْيَل َوالنَّ َفُه َوُثلَُثُه َوَطاِئَفٌة ِمَن الَِّذيَن َمَعَك َواللَُّه ُيَقدِّ َك َتُقوُم اأَْدَنى ِمْن ُثلَُثِي اللَّْيِل َوِن�سْ اأَنَّ

ى َواآَخُروَن  ِمْنُكْم َمْر�سَ اأَْن �َسَيُكوُن  َعِلَم  َر ِمَن الُْقْراآِن  َتَي�سَّ وا َما  َفاْقَراأُ َعَلْيُكْم  َفَتاَب  وُه  �سُ َلْن حُتْ اأَْن 

َر ِمْنُه  وا َما َتَي�سَّ ِل اللَِّه َواآَخُروَن ُيَقاِتلُوَن يِف �َسِبيِل اللَِّه َفاْقَراأُ ِرُبوَن يِف اْلأَْر�ِس َيْبَتُغوَن ِمْن َف�سْ َي�سْ

ُدوُه  ُكْم ِمْن َخرْيٍ جَتِ ُموا ِلأَْنُف�سِ وا اللََّه َقْر�سًا َح�َسنًا َوَما ُتَقدِّ َكاَة َواأَْقِر�سُ الَة َواآُتوا الزَّ َواأَِقيُموا ال�سَّ

. وكان عثمان بن عفان 
)64(

ِعْنَد اللَِّه ُهَو َخرْيًا َواأَْعَظَم اأَْجرًا َوا�ْسَتْغِفُروا اللََّه اإِنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم(

.
)65(

يعمل بالتجارة

وعبد  عفان  بن  وعثمان  بكر  اأبو  كان  فقال:  ال�سحابة  من  ق�سم  حرف  اجلوزي  ابن  لنا  واأجمل 

، وكان 
)66(

العوام وعامر بن كريز خزازين الزبري بن  الرحمن بن عوف وطلحة بزازين. وكان 

�سلمان  ال�سحابي  وان   .
)67(

خياطًا طلحة  بن  عثمان  وكان  بالنبل،  يربي  وقا�س  اأبي  بن  �سعد 

الفار�سي كان حري�سًا ا�سد احلر�س على اأن ياأكل من عمل يده اإذ كان ي�سنع القفاف واحل�سران 

 .
)68(

من اخلو�س ويبيعها

اإذ اإن الإ�سالم ل ير�سى للم�سلم اأن يعي�س عالة على غريه ول ي�سمح له برتك الك�سب ويعول على 

. وقد اأقر الفكر 
)69(

الدعاء فقط، ويف ق�سم من الأحاديث جند اأنها جعلت من الك�سب منهجًا للم�سلم

يف  تنت�سر  وال�سناعات  احلرف  فكانت  ع�سوره  كل  ويف  قيمته،  للك�سب  الإ�سالمي  القت�سادي 

كافة اأنحاء الدولة الإ�سالمية، لدرجة اأن األقاب املهن واحلرف وال�سناعات غدت األقابًا للكثري من 

الفقهاء واملحدثني واملوؤرخني وال�سعراء والكتاب والوزراء، مثل: الزجاج واجلوهري والبزاز 

.
)70(

والبزار واخلالل وغري ذلك من املهن

وهذا ُي�سري بو�سوح اإىل اأهمية الك�سب وطلب الرزق يف الإ�سالم، اإذ كان الك�سب طريق املر�سلني، 

وال�سحابة و�سلف الأمة من الفقهاء واملحدثني، فلم يزدادوا بعملهم هذا اإل رفعة يف نظر النا�س.

مما �سبق يت�سح لنا اأن ف�سل الك�سب عظيم عند الله �سبحانه وتعاىل وعند الأنبياء وال�سحابة 

الغاية  حتقيق  من  يتمكن  وبالك�سب  وكرامته،  معا�سه  وم�ستوى  الإن�سان  حياة  تتوقف  فعليه 

)3)) ال�سالبي، ف�سل اخلطاب، �س 20.

)4)) �سورة املزمل، اآية 20.

)5)) ال�سالبي، تي�سري املنان، �س 44.

)))) يعملون اخلز من ال�سوف واالإبر�سيم.

)))) تلبي�س ابلي�س، �س 282.

)8)) الغزايل، اإحياء علوم الدين، ج 2، �س 83.

)9)) الطرباين، املعجم الكبري، ج 0)، �س 4). الق�ساعي، م�سند ال�سهاب، ج )، �س 04).

)0)) م�سهور، اال�ستثمار، �س )0). امل�سري، مقومات االقت�ساد، �س 22.
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التي من اأجلها ُخِلق فيتمكن من العبادة والقيام مبهمة ا�ستخالفه يف الأر�س، التي اأوكلها اليه 

الباري عز وجل. فالك�سب يحدد م�ستوى الأفراد واجلماعات والأمم وبالتايل م�سريها يف الدنيا 

والآخرة.

املبحث الثالث: احلث على ممار�سة الك�سب احلالل 

حددت ال�سريعة الإ�سالمية ممار�سات معينة واأجازت للم�سلمني مزاولتها وامتهانها لكي يوؤمنوا 

من خاللها حاجاتهم احلياتية اليومية، و�سميت هذه املمار�سات يف النهج القت�سادي الإ�سالمي 

بـ)الك�سب احلالل(، يف حني ُحذر امل�سلمون من مزاولة مهن وحرف اأخرى اإذ عدها الدين احلنيف 

حمرمة ومنهي عنها �سرعًا.

ارتقائه  هي  وا�ستمرارها،  القت�سادية  التنمية  لنجاح  الإ�سالم  و�سعها  التي  ال�سمانات  ومن 

عماًل  الك�سب  على  واحلث  بالدعوة  الإ�سالم  يكتف  فلم   .
)71(

العبادة مرتبة  اإىل  التنموي  بالعمل 

الَْغْيِب  َعامِلِ  اإِىَل  دُّوَن  َو�َسرُتَ َوامْلُوؤِْمُنوَن  َوَر�ُسولُُه  َعَمَلُكْم  اللَُّه  َف�َسرَيَى  اْعَملُوا  تعاىل:)َوُقِل  بقوله 

، بل ف�ساًل عن ذلك ُعد العمل يف ذاته عبادة، واأن الفرد 
)72(

ا ُكْنُتْم َتْعَملُوَن( ُئُكْم مِبَ َهاَدِة َفُيَنبِّ َوال�سَّ

امل�سلم املخل�س يف عمله قريب من الله، ومثاب على عمله ال�سالح يف الدنيا والآخرة.

، وقد 
)73(

وقد عد الإ�سالم اأن القيام بالعمل املنتج، ابتغاء الك�سب، من اأبواب اجلهاد يف �سبيل الله

الله عليه و�سلم عن ذلك،  النبي زاهدًا ورعًا لكنه ل يعمل فلم ير�س النبي �سلى  ُذكر �ساب عند 

واأكد �سلى الله عليه و�سلم على �سرورة اأن تكون لكل م�سلم حرفة يزاولها وينتفع بها لأن الزهد 

والورع لوحدهما ل يكفيان امل�سلم واإمنا يجب اأن يرافقهما العمل املنتج الذي ي�سون �ساحبه عن 

.
)74(

م�ساألة النا�س التي ح�سل النهي عنها 

املطلب الأ�ل: ممار�سة الك�سب احلالل يف القت�ساد الإ�سالمي

اإذ قال يف حمكم كتابه  يعد الك�سب يف القت�ساد الإ�سالمي مبثابة ا�ستجابة لأمر الله عز وجل 

 .
)75(

اُه َتْعُبُدوَن( َباِت َما َرَزْقَناُكْم َوا�ْسُكُروا ِللَِّه اإِْن ُكْنُتْم اإِيَّ َها الَِّذيَن اآَمُنوا ُكلُوا ِمْن َطيِّ يُّ
العزيز:)َيا اأَ

واملق�سود هنا الك�سب احلالل، اأي كلوا وا�سربوا من الرزق احلالل الذي حللته لكم، ول تتعدوا 

)))) الفنجري، املذهب االقت�سادي يف االإ�سالم، �س )0).

)2)) �سورة التوبة، اآية 05).

)3)) ابن اأبي الدنيا، اإ�سالح املال، �س )). الهندي، كنز العمال، ج 4، �س ).

)4)) ابن اأبي الدنيا، اإ�سالح املال، �س 2). ورد احلديث عند ابن عبد ربه وابن قتيبة: باأن ذكر رجل عند النبي �سلى الله عليه و�سلم ُعرف 

باالجتهاد يف العبادة والقوة على العمل، وقالوا �سحبناه يف �سفر فما راينا بعدك يا ر�سول الله اعبد منه كان ال ينتهي من �سالة وال يفطر 

من �سيام، قال النبي �سلى الله عليه و�سلم: فمن كان ميونه ويقوم به فقالوا: كلنا، قال: كلكم اعبد منه. ينظر: ابن قتيبة، تاأويل خمتلف 

احلديث، �س 3)2.

)5)) �سورة البقرة، اآية 2)).
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. والطيبات يف القت�ساد الإ�سالمي هي ناجت طبيعي للك�سب احلالل، وما 
)76(

اإىل ما حرمته عليكم 

عداها فال ُيعد منها.

والك�سب احلالل هو: طلب ما لبد منه من املباح، وعد الفقهاء هذا النوع من الك�سب جائز على 

بالنتهاب،  اأو  التغالب،  اأو  الكت�ساب،  من:  الك�سب  على  يتح�سل  اأن  لالإن�سان  الإطالق. وميكن 

.
)77(

والنتهاب ي�ستوجب العقاب، ويف التغالب ف�ساد والله ل يحب الف�ساد

وردت يف كتاب الله اآيات كثرية تدل على ما اأباحه الله للعباد، ووجوب التزام امل�سلم بال�سعي 

. وحفلت كتب احلديث بالأحاديث التي رويت عن النبي �سلى الله عليه 
)78(

لطلب الرزق احلالل

.
)79(

واله و�سلم، والتي يحث وي�سري فيها اإىل الك�سب احلالل

ياأخذ ماًل بغري  له فيه، ومن  ُيبارك  ياأخذ ماًل بحقه  الله عليه و�سلم:)من  الله �سلى  قال ر�سول 

. فاأخذ املال بحق جناة من الفتنة واأما �سلوك الباطل يف 
)80(

حقه، فمثله مثل الذي ياأكل ول ي�سبع(

مال الله ور�سوله فوقوع يف الفتنة يوؤدي اإىل النار، والتحذير يت�سع لي�سمل التنبيه من الفتنة 

واخلو�س فيما ت�ستهيه النف�س وهو اأعم من املال، في�سمله وغريه، وعلى ذلك فان الأحاديث اأعاله 

تربط املال باحلياة الدنيا. ففي هذا الوقت الذي كان ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم يوؤكد على 

اإ�سابة املال بحقه حذر املتخو�سني من اأن متتد اأيديهم اإىل مال الله ور�سوله.

قال �سعيد بن امل�سيب: ل خري فيمن ل ُيريد جمع املال من حله، يكف به وجهه عن النا�س، وي�سل 

ُه   يف قوله عز وجل:)َفَلُنْحِيَينَّ
)82(

. وقال القا�سم بن الوليد الهمذاين
)81(

به رحمه، وُيعطي منه حقه

. وقال اأبو هريرة: اأو�َسَك اأن ُيفَتَح على النا�س باب 
)84(

، قال: هو الك�سب الطيب
)83(

َبًة( َحَياًة َطيِّ

. ونحن يف ع�سرنا احلا�سر، ونحن نعي�س يف هذا 
)85(

ناله اأن ينال الرجل مبا  ُيبايل  م�ساألة ل 

الزمن، الذي تكالبت فيه النا�س على الدينار والدرهم، واأ�سبح املرء ل يهمه اإل املال من اأي طريق 

يوم  املرء  ي�ساأل  و�سلم  عليه  الله  �سلى  الله  ر�سول  قال  ولذا  حرام؟  من  اأم  حالل؟  من  اكت�سبه، 

.
)86(

القيامة عن:)ماله من اأين اكت�سبه وفيما انفقه(

)))) الطربي، جامع البيان، ج 2، �س 4)).

)))) ال�سرخ�سي، املب�سوط، ج 30، �س 245.

)8)) �سورة املائدة، اآية 88. �سورة النحل، اآية 4). الطربي، جامع البيان، ج )، �س 8).

)9)) م�سلم، �سحيح م�سلم، ج 3، �س 85.

)80) م�سلم، �سحيح م�سلم، ج 3، �س )0).

))8) ابن اأبي الدنيا، اإ�سالح املال، �س 35. االأ�سبهاين، احللية، ج 2، �س 3)). الذهبي، �سري، ج 4، �س 238.

)82) القا�سم بن الوليد اأبو عبد الرحمن الهمذاين الكويف القا�سي، ثقة �سدوق، مات �سنة )4) ه. ينظر: املزي، تهذيب الكمال، ج 23، 

�س )45.

)83) �سورة النحل، اآية )9.

)84) الطربي، جامع البيان، ج 4)، �س 223. القرطبي، اجلامع الأحكام القران، ج 0)، �س 4)).

)85) ابن اأبي الدنيا، اإ�سالح املال، �س )2.

))8) الرتمذي، �سنن، ج 4، �س 35. قال العالمة االألباين: حديث �سحيح. ينظر: �سل�سلة االحاديث ال�سحيحة، ج 2، �س 29).
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املطلب الثاين: املفا�سلة بني الك�سب �العبادة

الرجل  حاجة  �سد  منه  ق�سد  واإمنا  النا�س،  بني  والتفاخر  التكاثر  منه  يق�سد  مل  اإذا  الك�سب  اإن 

وحاجة عياله وال�ستغناء عن �سوؤال النا�س والقدرة على عبادة الله و�سلة الرحم واجلار، فهذا 

.
)87(

الك�سب اف�سل من عبادة النوافل. لكن اإذا كان العك�س، فالعك�س �سحيح

كما  ك�سبهم،  من  ي�ستفيدون  الك�سبة  من  وغريهم  واخلياط  وال�سانع  والتاجر  املزارع  اإن  اإذ 

وي�ستفيد غريهم من عملهم، لكن من ي�سلي لله عز وجل فهو ي�سلي لنف�سه فقط. وقد قال ر�سول 

. لذا قيل: العبادة ع�سرة اأجزاء، 
)88(

الله �سلى الله عليه واله و�سلم:)خري النا�س اأنفعهم للنا�س(

.
)89(

ت�سعة منها يف ال�سمت والعا�سرة ك�سب اليد من احلالل

املبحث الرابع: مقا�سد الك�سب

 .
)90(

يف القران الكرمي اآيات تقدر قيمة الك�سب وتربز دوره يف التملك اإذ قال تعاىل)َوُقِل اْعَملُوْا(

وحث ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم يف اأحاديثه على الك�سب، ولي�س الك�سب كيفما اتفق واإمنا 

حث وركز ودعا ونبه اإىل وجوب اأن يوؤدي ذلك الك�سب اإىل الإح�سان، ففي �سحيح البخاري قال 

النبي �سلى الله عليه و�سلم:)على كل م�سلم �سدقة، فقالوا: يا نبي الله، فمن مل يجد ؟ قال: يعمل 

بيده فينفع نف�سه ويت�سدق، قالوا: فان مل يجد ؟ قال: يعني ذا احلاجة امللهوف، قالوا: فان مل 

.
)91(

يجد؟ قال: فليعمل باملعروف وليم�سك عن ال�سر فاإنها له �سدقة(

فالإلزام الذي يبداأ به احلديث يف قول النبي)على كل م�سلم( دعوة اإىل الإنتاج والعمل لأنه اذا 

كان على كل م�سلم �سدقة فان بع�س امل�سلمني بغري �سك ل ميلك ماًل يت�سدق منه فكاأن احلديث 

ال�سريف يحثه على العمل الذي يك�سب منه ماًل ميكنه من الوفاء بهذا الإلزام، ولقد فهم ال�سحابة 

هذا التوجيه فكان �سوؤالهم:)فمن مل يجد ؟ ودلهم النبي على طرق الك�سب امل�سروع والتملك الذي 

.
)92(

ميكنهم من هذا فقال)يعمل بيده(

عن كعب بن عجرة قال: مر على النبي رجل فراأى اأ�سحاب ر�سول الله من جلده ون�ساطه، فقالوا: 

يا ر�سول الله، لو كان هذا يف �سبيل الله ؟ فقال ر�سول الله:)اإن كان خرج ي�سعى على ولده �سغارًا 

يف �سبيل الله واإن كان خرج ي�سعى على اأبوين �سيخني كبريين فهو يف �سبيل الله واإن كان خرج 

ي�سعى على نف�سه يعفها فهو يف �سبيل الله واإن كان خرج ي�سعى رياء ومفاخرة فهو يف �سبيل 

))8) ملزيد من اآراء الفقهاء. ينظر: ال�سرخ�سي، املب�سوط، ج 30، �س 248.

)88) الق�ساعي، م�سند ال�سهاب، ج 2، �س 223. الهندي، كنز العمال، ج 5)، �س ))). قال العالمة االألباين، حديث ح�سن. ينظر: �سحيح 

اجلامع ال�سغري، ج )، �س 23).

)89) الديلمي، الفردو�س مباأثور اخلطاب، ج 3، �س 9).

)90) �سورة التوبة، اآية 05).

))9) البخاري، �سحيح البخاري، ج 2، �س )2). ينظر: م�سلم، �سحيح م�سلم، ج 3، �س 83.

)92) النووي، �سرح �سحيح م�سلم، ج )، �س 94.



105

العدد )3( دولة قطر- ذو احلجة 1436 هـ - �أكتوبر 2015م

ره
وأث

ه 
د

ص
قا

 م
ب

س
ك

ال
ع

تم
ج

لم
ة ا

مي
تن

ي 
ف

.
)93(

ال�سيطان( 

وعد الإ�سالم الإن�سان املكلف الوحيد بعمارة هذه الأر�س، واأكد له اخلالفة فيها، دون غريه من 

املخلوقات، وهذا العمل مطلوب منه حتى يرث الله الأر�س ومن عليها، لهذا فقد قال ر�سول الله 

اأن ل يقوم حتى  ا�ستطاع  فاإن   ،
)94(

اأحدكم ف�سيلة ال�ساعة وبيد  الله عليه و�سلم:)اإن قامت  �سلى 

يعي�س  التي  الدنيا  هذه  تعمري  على  الإ�سالم  حر�س  ُيظهر  احلديث  وهذا   .
)95(

فليفعل( يغر�سها 

فيها الإن�سان، يف كل زمان ومكان، وذلك باحلث على موا�سلة العمل حتى يف ا�سعب الظروف 

واحلكها.

املطلب الأ�ل: اأهمية الك�سب

، وهذه هي 
)96(

يحث الإ�سالم على العمل الذي يقرتن ب�سفة ال�سالح ويتميز بالإخال�س والإتقان

�سفات العمل املنتج، التي يرتكز عليها اأي اقت�ساد �سوي. وقد وردت الآيات الكرمية والأحاديث 

، حتى يتمكن امل�سلمون من الو�سول جمتمعني 
)97(

ال�سريفة يف احلث على هذا العمل والدعوة اإليه

اإىل حتقيق التنمية القت�سادية ال�ساملة.

واإذا كان الر�سول �سلى الله عليه واله و�سلم هو الذي ُيبني ذلك ويدعو اإليه، فان جمرد �سدور تلك 

الآثار عنه كاٍف لتداولها وتعميمها بني امل�سلمني، ورغم هذا انه �سلى الله عليه واله و�سلم ي�سفع 

قوله بعمله التطبيقي اجلاد يف كثري من الأمور، حيث ورد اأنه �سلى الله عليه واله و�سلم عمل 

.
)98(

بالتجارة والرعي، قبل البعثة

ملا كان الإ�سالم يف هذه الدنيا ينظر اإىل نتائج العمل من زاويتني متالزمتني: الدنيوية والأخوية، 

فقد جاء الإ�سالم وبني ما لعمل العامل من قيمة ونتائج عند الله �سبحانه وتعاىل، حيث اأكد لنا 

اأن طاعة الله عز وجل ل تكون كاملة وتامة اإل اإذا اقرتنت بالعمل الدنيوي النافع، الذي يعود 

على امل�سلم باملنفعتني معًا لهذا فعندما ُذكر �ساب عند النبي �سلى الله عليه واله و�سلم وامُتِدح 

، اإذ َعدَّ ان�سراف ال�ساب للزهد وانقطاعه 
)99(

لزهده وورعه وتعبده مل يقبل النبي مبثل هذه احلال

للعبادة مل يكن كافيًا لأن ميدح، واإمنا يجب اأن يكون م�ستغنيًا عن النا�س بعمل يده. وعد �سلى 

.
)100(

الله عليه و�سلم من يقوم باإعالته اأف�سل منه

)93) الهيثمي، جممع الزوائد، ج 4، �س 325. قال العالمة االألباين: حديث �سحيح. ينظر: �سحيح اجلامع ال�سغري، ج )، �س )30.

)94) الف�سيلة: هي النخلة ال�سغرية. ينظر: الفراهيدي، العني، ج )، �س 0)2.

)95) احمد، امل�سند، ج 3، �س )9). قال العالمة االألباين: حديث �سحيح. ينظر: �سحيح اجلامع ال�سغري، ج )، �س 300.

))9) ال�سيوطي، اجلامع ال�سغري، ج )، �س 33). الديلمي، الفردو�س، ج 3، �س 409. الهندي، كنز العمال، ج 3، �س 238.

))9) جمموع الفتاوى، ج 8، �س )53.

)98) ابن اأبي الدنيا، اإ�سالح املال، �س 58. احمد، امل�سند، ج )، �س ))).

)99) ينظر: ابن قتيبة، تاأويل خمتلف احلديث، �س3)2.

)00)) ابن قتيبة، تاأويل خمتلف احلديث، �س3)2.
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امل�سلم حبًا �سادقًا نحو عمله، ويبني  نف�س  اأن يغر�س يف  �ساأنه  التوجه من  فاإن هذا  وبال ريب 

للعامل اأنه عند الله �سبحانه وتعاىل اأف�سل واأعبد ممن هو يف �سفوف العاطلني عن العمل ولو 

الأف�سلية،  لتحقيق  امل�سلم  يندفع  ذلك  على  وتاأ�سي�سًا  واأزهد.  عبادة  منه  اأكرث  العاطل  هذا  كان 

، فاإن ناله يف �سبيل ذلك 
)101(

وللرقي باإميانه، حتى ي�سل اإىل ر�سوان الله تبارك وتعاىل وحمبته 

تعب ج�سماين، فاإمنا ينظر اإليه باأنه �سعادة روحانية عظيمة، ذلك اأنه و�سع ن�سب عينيه اأقوال 

املتاعب  هذه  باأن  يقني  على  يكون  وعندئذ   ،
)102(

وتوجيهاته  و�سلم  واله  عليه  الله  �سلى  النبي 

وامل�ساعب ل بد حا�سلة، ذلك اأنه يف جهاد، كما اأخرب عن ذلك الر�سول �سلى الله عليه واله و�سلم 

.
)103(

اإذ عد من ي�سعى لتاأمني الرزق لنف�سه ولعياله فهو كاملجاهد يف �سبيل الله 

املطلب الثاين: حالت �جوب الك�سب

اأول: الك�سب فر�س على كل قادر:

الإ�سالم فر�س على امل�سلم العمل لأن العبادات التي فر�سها الله علينا، توجب توفر قدرة بدنية 

لأدائها، وان ل حياة بدون ك�سب. ملا كان وجود املال من اأهم العوامل التي ت�ساعد على التخل�س 

من م�ساكل الفقر، فقد لزم اأن يوجد يف الإ�سالم دعوة متميزة اإىل اقتناء املال، ذلك اإن فيه الكثري 

من الفوائد الدينية والدنيوية، وقد كان الأ�سلوب الإ�سالمي يف احلث على اتخاذ املال متمثاًل مبا 

.
)104(

يلي: انه عون على طاعة الله 

ثانيًا: الك�سب لطلب الثواب من الله:

اإذ ُيعد هذا الدافع من اأهم الدوافع  من خالل الإخال�س بالعمل ينال امل�سلم ر�سا الله عز وجل، 

اأنه يعرف  ال�سادقني يف عملهم، ذلك  العاملني، املخل�سني  امل�سلم ليكون بني �سفوف  التي تدفع 

اأن هذا العمل يحقق له القيمة الأخروية، املتمثلة بالأجر والثواب، كما يحقق له القيمة الدنيوية 

 .
)105(

املنتجة لالأجرة والكت�ساب

وقد ف�سل ديننا احلنيف يف بيان الثواب العظيم الذي يناله العامل، فلما كان الإ�سالم يف هذه 

الدنيا ينظر اإىل نتائج عمل الإن�سان، فقد بني الإ�سالم ما لعمل العامل من قيمة ونتائج عند الله 

�سبحانه وتعاىل، حيث اأكد لنا اأن طاعة الله عز وجل ل تكون كاملة وتامة اإل اإذا اقرتنت بالعمل 

.
)106(

الدنيوي النافع، الذي يعود على امل�سلم باملنفعتني معًا

))0)) الطرباين، املعجم الكبري، ج2)، �س 238. الق�ساعي م�سند ال�سهاب، ج 2، �س 49).

)02)) ابن اأبي الدنيا، اإ�سالح املال، �س 2). الطرباين، املعجم االأو�سط، ج )، �س 289. الهيثمي، جممع الزوائد، ج 4، �س 3).

)03)) ابن اأبي الدنيا، اإ�سالح املال، �س )). الق�ساعي، م�سند ال�سهاب، ج )، �س 83.

)04)) الفنجري، املذهب االقت�سادي يف االإ�سالم، �س 05). اجلمال، مو�سوعة االقت�ساد االإ�سالمي، �س 3)).

)05)) الفنجري، املذهب االقت�سادي يف االإ�سالم، �س 05). اجلمال، مو�سوعة االقت�ساد االإ�سالمي، �س 3)).

))0)) م�سهور، اال�ستثمار يف االقت�ساد االإ�سالمي، �س 09). امل�سري، مقومات االقت�ساد االإ�سالمي، �س 25.
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فهذا يغر�س يف نف�س امل�سلم حبًا �سادقًا نحو عمله، ويبني للعامل اأنه عند الله �سبحانه وتعاىل 

عبادة  منه  اأكرث  العاطل  هذا  كان  ولو  العمل  عن  العاطــلني  �سفوف  يف  هو  ممن  واأعبد  اأف�سل 

. وحني يدرك امل�سلم اأن 
)107(

وزهدًا. الأمر الذي يدفع امل�سلم لتحقيق الأف�سلية، وللرقي باإميانه

عمله يف هذه الدنيا، ابتغاء منافعه وم�ساحله اخلا�سة، مثاب عليه عند الله تبارك وتعاىل، اندفع 

بكل عزمية واإخال�س يف بناء جمتمعه ورقيه، نابذًا للدعة والبطالة، عارفًا اأن الله مطلع عليه، 

.
)108(

ومدركًا باأنه يقوم باأحب الأعمال اليه

ذلك اأن العبادة التي افرت�سها الله �سبحانه وتعاىل على عباده، وجعلها �سببًا يف خلق بني الب�سر 

الإن�سان  من  وتقت�سي   ،
)109(

ِلَيْعُبُدوِن( اإِلَّ  َواْلأِْن�َس  نَّ  اجْلِ َخَلْقُت  تعاىل:)َوَما  وبقوله  وغريهم، 

متكنًا ماديًا و�سفاًء ذهنيًا، ول يكون ذلك اإل بنيل النف�س الب�سرية كفايتها مما حتتاج اإليه، وهذا 

ل يتاأتى اإل باحل�سول على املال ومتلكه.

. وغري ذلك من الن�سو�س التي ت�سري 
)110(

وقال حممد بن املنكدر:)ِنعَم العون على الدين الغنى(

وتبني اأن وجود املال بيد امل�سلم اإمنا ُيِعينه على القيام بالواجبات التي ُكِلف بها، ويدفعه لك�سب 

املزيد من الأجر والثواب واملناف�سة بذلك.

ثالثًا: الك�سب تعففًا وا�ستغناءًا عن النا�س:

اأحدكم  ياأخذ  النبي:)لأن  قال  لذا  �سوؤالهم  النا�س، وعن  اإىل  الإن�سان عن احلاجة  فالك�سب يغني 

حبله فياأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خري له من اأن ي�ساأل النا�س 

.
)111(

اأعطوه اأو منعوه(

رابعًا: اإذا كان امل�سلم مدينًا:

�سعيد  وحث   .
)112(

بذمته  ما  ي�سدد  حتى  عليه،  واجب  هنا  فالك�سب  املال  من  مببلغ  ما  ل�سخ�س 

بن امل�سيب على جمع املال لق�ساء الدين فقال: اللهم انك تعلم اإين مل اجمع املال اإل لأق�سي بها 

.
)113(

ديني

خام�سًا: احلر�س على طاعة الله عز وجل:

وذلك بتمكني امل�سلم من القيام بواجباته التي افرت�سها الله �سبحانه وتعاىل عليه، والتي حتتاج 

اإىل �سفاء ذهني، والذي ل يكون اإل باإحراز النف�س على كفايتها من املعا�س، وحتتاج كذلك اإىل 

))0)) ابن اأبي الدنيا، اإ�سالح املال، �س 3). الطرباين، املعجم الكبري، ج2)، �س 238. الق�ساعي، م�سند ال�سهاب، ج 2، �س 49).

)08)) اجلمال، مو�سوعة االقت�ساد االإ�سالمي، �س 0)).

)09)) �سورة الذاريات، اآية )5.

)0))) ابن اأبي الدنيا، اإ�سالح املال، �س )3. ابن اجلعد، امل�سند، �س 255.

))))) البخاري، �سحيح البخاري، ج 2، �س 29).

)2))) ال�سرخ�سي، املب�سوط، ج30، �س )25.

)3))) ابن اأبي الدنيا، اإ�سالح املال، �س 40.
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متكن مادي عيني، لفتقار بع�س الفرو�س اإىل ذلك، مثل فري�سة احلج والزكاة وان كانتا على من 

ا�ستطاع ول يكون هذا التمكن اإل مبزاولة اأحد اأنواع العمل املنتج املُدر للدخل.

 اأن املرء ل يكون موؤمنًا كاماًل اإل بعد �سد جميع 
)114(

ومن اأجل ذلك فقد قرر �سيخ الإ�سالم ابن تيمية 

حاجاته الالزمة لذلك. وهذا يعد احلرمان املادي من املعوقات التي حتول بني املرء وبني بلوغ 

درجة الإميان الكامل.

اأن هذا  اأ�سحاب الأموال من ال�سحابة ر�سوان الله عليهم، وغريهم يجد  ومن ي�ستعر�س �سري 

الهدف وا�سح جلي عندهم، وهو مبثابة الدافع لهم للح�سول على الرثوة وامتالكها فهذا الزبري 

بن العوام يرى للمال اأهمية كبرية، وان وجوده بني يدي الرجال امل�سلمني املتقني ي�ستطيعون من 

.
)115(

خالله اأداء مهام كثرية منها:)اإن املال فيه �سنائع املعروف، والنفقة يف �سبيل الله عز وجل(

املبحث اخلام�ص: اأثر الك�سب يف تنمية املجتمع 

اإذ قال يف حمكم كتابه  يعد الك�سب يف القت�ساد الإ�سالمي مبثابة ا�ستجابة لأمر الله عز وجل 

. وقال �سلى 
)116(

ا َتْعَملُوَن َعِليٌم( احِلًا اإِينِّ مِبَ َباِت َواْعَملُوا �سَ يِّ �ُسُل ُكلُوا ِمَن الطَّ َها الرُّ يُّ
العزيز:)َيا اأَ

الله عليه واله و�سلم)الرجل يطيل ال�سفر اأ�سعث اغرب ميد يديه اإىل ال�سماء يا رب يا رب ومطعمه 

 .
)117(

حرام وم�سربه حرام وملب�سه حرام وغذي باحلرام، فاأنى ي�ستجاب له(

1. حر�س ال�سحابة وامل�سلمني على الك�سب:

حث الإ�سالم على الكت�ساب وتعلم احلرفة واتقانها، وعد الإخال�س بالعمل والتفاين فيه قد ي�سل 

ب�ساحبه اإىل مرتبة العبادة فينال الثواب العظيم من الله عز وجل ف�ساًل عن كون تعلم احلرفة 

.
)118(

واتقانها من �ساأنه ان يف�سي ب�ساحبها اإىل ال�ستغناء عن النا�س

وتعلم املهنة ل ُيعد ق�سرًا على من ل مورد له �سواها، بل اإن امل�سلم مطالب بتعلمها اأيًا كان و�سعه 

ومهما كان مورده، مع الختالف يف طبيعة هذه املهنة اأو التخ�س�س، من اإن�سان لآخر وح�سب 

اأبنائه  بتكافل  وتزدهر  الإ�سالمي،  املجتمع  يف  احلياة،  ت�ستقيم  حتى  وذلك  املجتمع،  احتياج 

وتعاونهم يف جميع املجالت، وعن عائ�سة اأنها �ُسِئلت: عما كان ر�سول الله �سلى الله عليه واله 

، وتاأ�سي�سًا على ذلك كان 
)119(

و�سلم يعمل يف بيته ؟ قالت: يعمل مثل ما يعمل الرجال يف بيوتهم

عمر بن اخلطاب ر�سي الله عنه يحث النا�س، فقراء واأغنياء، على تعلم املهنة لأنهم قد يحتاجونها 

)4))) ال�سيا�سة ال�سرعية، �س 30.

)5))) ابن اأبي الدنيا، اإ�سالح املال، �س )4.

))))) �سورة املوؤمنون، اآية )5.

))))) م�سلم، �سحيح م�سلم، ج 3، �س 85.

)8))) الطرباين، املعجم الكبري، ج 2)، �س 238.

)9))) احمد، ال�سند، ج )، �س )2).
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. واخلليفة عمر بن اخلطاب ر�سي الله عنها هنا بدعوته هذه يحث امل�سلمني على 
)120(

يف يوم ما

عدم التكال على العطاء الذي ي�سرف لهم من بيت املال لأن موارد بيت املال حمدودة فاإذا قلت تلك 

املوارد قل عطائهم، وهذا ما حدث بالفعل يف الع�سر العبا�سي.

اأولده فقط واإمنا كان  اإر�ساداته على  الله عنه مل تقت�سر  واإن اخلليفة عمر بن اخلطاب ر�سي 

يحث امل�سلمني جميعًا، ول �سيما القراء منهم على العمل املنتج، فكان يقول لهم: يا مع�سر القراء 

 ،
)121(

ارفعوا روؤو�سكم فقد و�سح الطريق، فا�ستبقوا اخلريات، ول تكونوا عياًل على امل�سلمني 

وقد عد تعلم املهنة من املروءة التي ل بد للم�سلم اأن يتحلى بها، فهذا ال�سحابي عمرو بن العا�س 

. وكان ال�سحابي اأبو الدرداء 
)122(

وايل م�سر عد املروءة: كل م�سلم له حرفة فهو امرء ذا مروءة 

يعمل يف بيته اقتداًء ب�سنة الر�سول �سلى الله عليه و�سلم، حتى انه كان يوقد النار حتت القدر، 

.
)123(

حتى تدمع عيناه

2. الك�سب يوؤدي اإىل اإيجاد فر�س عمل للعاطلني: 

للنهو�س  وم�ستوياته،  جوانبه  جميع  من  فيه  ورغب  العمل  على  ح�س  باأن  الإ�سالم  يكتف  مل 

فيها  ذلك �سن حربًا ل هوادة  بها، بل ولتحقيق  الالئق  املعي�سي  امل�ستوى  اإىل  الإ�سالمية  بالأمة 

على البطالة، ومن اأجل خف�س عدد العاطلني عن العمل يف املجتمع، و�سعيًا وراء حتقيق التنمية 

القت�سادية ال�ساملة، فقد لزم على ويل الأمر اأن يوفر فر�س العمل املنا�سبة لكل فرد قادر باحث 

عنه، ومن مل تتح له فر�سة العمل، اأو كان عاجزًا عنه، فعلى الدولة اأن ت�سمن حقه يف ال�ستفادة 

من الرثوات الطبيعة، بتوفري م�ستوى الكفاية من العي�س الكرمي.

ون�ستطيع ان نلم�س ذلك من اأن الر�سول �سلى الله عليه واله و�سلم حني جاء رجل ي�ساأله ال�سدقة، 

الذي  العمل  مزاولة  اإىل  واأر�سده  بالرجل  واأم�سك  و�سلم  واآله  عليه  الله  �سلى  عليه  ذلك  فَكرُبَ 

ي�ستطيع به اأن ياأمن عي�سه وعي�س عياله وعندئذ يرتفع عن م�ساألة النا�س التي فيها اإهانة ومذلة ل 

. وتاأ�سي�سًا على ذلك حجب الر�سول 
)124(

يرت�سيها ر�سول الله �سلى الله عليه واله و�سلم لأي م�سلم

�سلى الله عليه و�سلم ال�سدقة عن اأحد الأن�سار ملا راأى فيه القدرة على العمل، و�ساأله اإن كان عنده 

، فاأمره النبي �سلى الله عليه و�سلم اأن 
)126(

، وقعب
)125(

يف بيته متاع ينتفع به، فاأح�سر له ِحل�سًا 

ياأتي بهما، فباعهما بدرهمني ثم اأمر الرجل اأن ي�سرتي لعياله بدرهم وبالآخر قدومًا ليحتطب به 

ويبيع احلطب يف ال�سوق، ثم ياأتيه بعد خم�سة ع�سر يومًا، فامتثل الرجل لطلب الر�سول فاأ�ساب 

)20)) ابن اأبي احلديد، �سرح نهج البالغة، ج 2)، �س 8).

))2)) ابن اجلوزي، مناقب عمر، �س 93). االأ�سبهاين، احللية، ج )، �س 382 و ج )، �س )). 

)22)) الذهبي، تاريخ االإ�سالم، ج )4، �س )5).

)23)) احمد، الزهد، ج 2، �س 59. االأ�سبهاين، حلية االأولياء، ج )، �س 224. 

)24)) ابن اأبي الدنيا، اإ�سالح املال، �س 95.

)25)) احلل�س: ك�ساء رقيق يو�سع على ظهر الدابة ويكون بني ظهر الدابة والربذعة. ابن حجر، فتح الباري، ج )، �س )3).

))2)) القعب: قدح مدور م�سنوع من اخل�سب. ابن حجر، هدي ال�ساري، �س 0)).
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.
)127(

ع�سرة دراهم، فا�سرتى ببع�سها ثوبًا وببع�سها طعامًا

هذه  يف�سل  مل  النبي  ولكن  امل�ساألة،  له  تبيح  فقد  وحدها  تاأملناها  اذا  املالية  الرجل  هذا  فحالة 

احلالة عن قوة الرجل، وا�ستعداده للعمل وك�سب الرزق من عمل يده، وكيف يقطع ما يف نف�سه 

من التطلع اإىل الأخرين، فانطالقة اإ�سالحه اقت�ساديا �ستبداأ من ماله القليل جدًا، والذي يتمثل 

يف احلل�س والقعب. وهذا �سيء ي�سري جدًا ومن �سروريات البيت يف ذلك الع�سر. وهنا ُيحول 

الر�سول ن�سف ما ميلك الرجل على قلته اإىل ال�ستهالك يف �سورة النفقة على الأهل، واأما الن�سف 

القدوم  النبي يف تهيئة  اأن ي�سرتي به قدومًا، وي�ساعده  فياأمره  اإنتاج  اأداة  اإىل  الثاين فيحوله 

للعمل به ف�سد فيه ر�سول الله عودًا بيده.

ويوجه الر�سول الكرمي اإىل اأهمية الزمن باعتباره عن�سرًا مهمًا يف حتقيق الغاية، وحتدث فيه 

تراكمات تربز حجم العمل وقيمته. فاأمره بالحتطاب وهو عمل يدوي، والبيوع وهي من اأطيب 

الك�سب. ول ياأتي اإل بعد خم�سة ع�سر يومًا، وا�ستجاب الرجل فظهرت اآثار التوجيه فيه وحتول 

من �سائل ي�سعر بامل�سكنة ويربط حياته مبا يجود عليه غريه، اإىل ذي مال فاأ�ساب ع�سرة دراهم، 

ا�سرتى ببع�سها ثوبًا وببع�سها طعامًا، وظهرت عليه اأثار النعمة.

ومل يدع النبي هذا املوقف دون تعليم، وتوجيه للرجل حتى يعينه على ال�ستمرار، ولالأمة كلها 

حتى تنجو من �سلبيات امل�ساألة واآثارها، التي ل تقت�سر على ذل ال�سوؤال يف الدنيا فقط، واإمنا 

بعد  نقول  اأن  النا�س. ون�ستطيع  التي متيز هوؤلء بني  املظلمة  العالمة  بهذه  القيامة  يوم  تاأتي 

تتبعنا لتوجيهات النبي يف ال�سوؤال من غري حاجة ان هذه التوجيهات تطهر النا�س من التعلق 

ببع�سهم، والنا�س لي�سوا �سواء يف �سماحتهم فقد ُيعطى بع�سهم ومينع اأكرثهم، ويف هذا تعر�س 

ملذلة ل تليق بعزة املوؤمنني.

3. الرتقاء بالعمل اإىل مرتبة العبادة:

التي توجه امل�سلم ليكون بني �سفوف  الدوافع  اأهم  العبادة من  اإىل مرتبة  ُيعد الرتقاء بالعمل 

القيمة  له  يحقق  العمل  هذا  اأن  يقني  على  اأنه  ذلك  عملهم،  يف  ال�سادقني  املخل�سني  العاملني، 

 .
)128(

الأخروية املتمثلة بالأجر والثواب، كما يحقق له القيمة الدنيوية املنتجة لالأُجرة والكت�ساب

ويف �سوء ذلك ن�ستطيع القول ان العمل تكليف الهي ناجت عن ا�ستخالف الله عز وجل لعباده يف 

الأر�س، حيث يقوم به الفرد كنوع من اأنواع العبادة. وهنا ي�سبح العمل فر�س على كل م�سلم 

قادر على العمل والإنتاج، وذلك ل�سد حاجاته الذاتية وحاجة من يعولهم، ف�ساًل عن احتياجات 

. هنا تكون قيمة العمل يف الإ�سالم قد ات�سحت من خالل الآيات القراآنية الكرمية 
)129(

جمتمعه 

والحاديث النبوية ال�سريفة، وتبني لنا انه بالعمل ال�سالح تكون خالفة الأر�س وعمارتها واإن 

ليكون بحق  الإن�سان  الكون وتنمية  الله تعاىل وي�ستهدف تعمري  به وجه  يراد  كل عمل �سالح 

))2)) ابن عبد الرب، التمهيد، ج 8)، �س 328. ال�سعراين، لواقح االأنوار، �س 33).

)28)) ينظر:م�سهور، اال�ستثمار، �س 08). امل�سري، مقومات االقت�ساد، �س 22.

)29)) م�سهور، اال�ستثمار، �س 08). امل�سري، مقومات االقت�ساد، �س 22.
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خليفة الله يف اأر�سه.

4. بيان الثواب العظيم الذي يناله العامل: 

اإن الإ�سالم ينظر اإىل نتائج عمل الإن�سان امل�سلم على انه مرتبط باجلانب الديني والدنيوي. واأن 

طاعة الله عز وجل ل تكون كاملة وتامة اإل اإذا اقرتنت بالعمل الدنيوي النافع، الذي يعود على 

. ويف �سوء ذلك �سيندفع امل�سلم لإتقان عمله حتى ي�سل اإىل ر�سوان 
)130(

امل�سلم باملنفعتني معًا 

الله تبارك وتعاىل وحمبته، وم�سداق حديث النبي �سلى الله عليه واله و�سلم: ان ال�ساعي على 

، وان ناله يف �سبيل ذلك تعب 
)131(

ك�سبه وك�سب عياله فقد نال ب�سعيه هذا حمبة الباري عز وجل

بدين، فاإمنا ينظر اإليه باأنه �سعادة روحانية عظيمة. وحني ُيدرك امل�سلم اأن عمله يف هذه الدنيا، 

عزمية  بكل  �سينه�س  وتعاىل،  تبارك  الله  عند  عليه  مثاب  اخلا�سة،  وم�ساحله  منافعه  ابتغاء 

واإخال�س يف بناء جمتمعه ورقيه، نابذًا للدعة والبطالة، عارفًا اأن الله مطلع عليه، ومدركًا باأنه 

يقوم باأحب الأعمال اإليه.

5. الك�سب ُيف�سي اإىل ال�ستغناء عن النا�س:

ِذلًة  الغري  اإىل  الحتياج  يف  اأن  ذلك  اإليه.  والِذلة  الغري،  اإىل  املادي  الحتياج  عدم  به  وُيق�سد 

وهوانًا، ل ينبغيان للم�سلم. وينهانا �سلى الله عليه و�سلم عن مد اليد و�سوؤال الغري، فقال:)اليد 

الله عليه و�سلم امل�سلمني على العمل  الله �سلى  . وحث ر�سول 
)132(

اليد ال�سفلى( العليا خري من 

ليبيعه  ال�سوق  اإىل  به  ويذهب  احلطب  بجمع  احدهم  يقوم  باأن  اأ�سكاله  باأب�سط  كان  ولو  حتى 

. وكان ال�سحابي �سلمان الفار�سي يعمل بيده، فيبيع 
)133(

وي�ستغني عن النا�س وعن احلاجة اليهم

. وقال النبي عي�سى 
)135(

 فياأكلون معه
)134(

ما �سنعه ثم ي�سرتي بثمنه طعامًا ثم يدعو املجذومني

بن مرمي عليه ال�سالم:)اإن الله عز وجل ُيحب العبد يتعلم املهنة ي�ستغني بها عن النا�س، ويكره 

.
)136(

العبد يتعلم العلم يتخذه مهنة(

ال�سحابي  فكان  النا�س،  اإىل  احلاجة  عن  ال�ستغناء  عن  حري�سني  كانوا  الذين  ال�سحابة  ومن 

 حلمها، فياأكل من القديد 
)137(

اجلليل �سلمان الفار�سي اإذا اأ�ساب �ساة من الغنم، اأمر بذبحها، وقدد

.
)138(

يف الأيام القادمة، فاإذا �ُسِئل عن ذلك قال: ا�ستغني به، اأحب اإيل من اأن احتاج اإىل �سواي

)30)) ينظر: ابن قتيبة، تاأويل خمتلف احلديث، �س 3)2. ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج 2، �س )23.

))3)) ابن اأبي الدنيا، اإ�سالح املال، �س 3). الطرباين، املعجم الكبري، ج 2)، �س 238. الق�ساعي، م�سند ال�سهاب، ج 2، �س 49).

)32)) البخاري، �سحيح البخاري، ج 2، �س ))).

)33)) ابن اأبي الدنيا، اإ�سالح املال، �س 95. البيهقي، ال�سنن الكربى، ج )، �س 53).

)34)) واح�سب ان ال�سحابي كان يحر�س على دعوة املجذومني الأنه كان يرى نفور النا�س منهم خ�سية العدوى منهم.

)35)) ينظر: ابن اأبي �سيبة، امل�سنف، ج 5، �س )4).

))3)) ال�سيوطي، الدر املنثور، ج 2، �س 28.

))3)) القديد: اللحم اململح املجفف يف ال�سم�س. ينظر: ابن االأثري، النهاية، ج 4، �س 22.

)38)) ابن ع�ساكر، تاريخ دم�سق، ج )2، �س 439.
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6. الك�سب يوؤدي اإىل م�ساعدة الآخرين:

ويف مقدمة ذلك، �سلة الرحم، والتي جاء يف احلث عليها يف الكتاب وال�سنة، وقد ورد يف كتاب 

اإ�سالح املال بع�س الن�سو�س التي تبني اأن هذا العمل من الدوافع التي ينبغي اأن تدفع بامل�سلم 

اأن  على  حري�سًا  و�سلم  عليه  الله  �سلى  الله  ر�سول  وكان  الأموال.  على  للح�سول  الك�سب  اإىل 

يو�سي امل�سلمني باأن يقوم اأحدهم مب�ساعدة جريانه فقال:)اإذا طبختم فاأكرثوا ماءها، واغرفوا 

عليه  الله  �سلى  خليلي  اأو�ساين   :
)140(

الغفاري ذر  اأبو  اجلليل  ال�سحابي  وقال   .
)139(

جلريانكم(

 .
)141(

واله و�سلم اإذا �سنعَت مرقة فاأكرث ماءها، فانظر نا�سًا من جرياين، فاأ�سبهم منها مبعروف

.
)142(

وخري �ساهد على ذلك، ما فعله طلحة بن عبيد مع قومه حني و�سلهم مرة باأربعمائة األف درهم

اجلليل  العمل  بهذا  ليقوم  الأموال،  يف  الزيادة  يتمنى  املو�سرين  ال�سحابة  بع�س  كان  وقد 

منه  اأ�سل  املال،  حبذا  يقول:)يا  عوف  بن  الرحمن  عبد  فهذا  وال�سلة.  الرب  اأعمال  من  وغريه 

املعروف،  فيه �سنائع  املال  امل�سهورة:)اإن  قولته  العوام عرف عنه  بن  الزبري  . وان 
)143(

رحمي(

. كما 
)145(

. وكان �سلمان الفار�سي يعمل الطعام ويقدمه للمر�سى واملحتاجني 
)144(

و�سلة الرحم(

اأن التابعي اجلليل �سعيد بن امل�سيب كان يقول:)ل خري فيمن ل يريد جمع املال من حله، ي�سل به 

.
)146(

رحمه، ويعطي منه حقه(

7. الك�سب يحدد املكانة الجتماعية

دين الإ�سالم ينظر اإىل الإن�سان نظرة �ساملة، لأمور دينه ودنياه، فقد دعاه وحثه على الك�سب، 

مظهرًا له الفوائد التي يتح�سل عليها الإن�سان يف الدنيا من جمرد امتالكه لالأموال، ومن هذه 

الفوائد التي اأمر الإ�سالم بالك�سب من اجلها يف الدنيا، املكانة الجتماعية املتميزة للم�سلم.

واأهمية املال تربز يف حتقيق املكانة الجتماعية للم�سلم من خالل قول الر�سول �سلى الله عليه 

، ونبه النبي �سلى الله عليه واله و�سلم اإىل فتنة 
)147(

واله و�سلم:)احل�سب املال، والكرم التقوى(

املال واأثرها على النف�س الب�سرية واعتربها قمة تناف�س اأهل الدنيا وفخرهم فقال:)اأح�ساب اأهل 

)39)) م�سلم، �سحيح م�سلم، ج 4، �س 42. احمد، امل�سند، ج 5، �س 49) و )5). الرتمذي، �سنن، ج 4، �س 4)2.

)40)) جندب بن جنادة بن كعيب اأبو ذر الغفاري، �سحابي جليل كان خام�س من ا�سلم، واأول من حيا ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم 

بتحية االإ�سالم، توفى �سنة 32 ه. ينظر: الذهبي، تاريخ االإ�سالم، ج 3، �س405.

))4)) ابن اأبي الدنيا، اإ�سالح املال، �س 3). ابن حبان، �سحيح، ج 2، �س 9)2.

�سماه طلحة  الر�سول  ان  اإىل  امل�سادر  واأ�سارت   .(48 9، �س  الزوائد، ج  الهيثمي، جممع   .3(8 3، �س  امل�ستدرك، ج  )42)) احلاكم، 

الفيا�س لكرثة ما كان ينفقه يف �سبيل الله.

)43)) ابن اأبي الدنيا، اإ�سالح املال، �س )4. ابن اأبي احلديد، �سرح نهج البالغة، ج 8)، �س 93).

)44)) ابن اأبي الدنيا، اإ�سالح املال، �س )4.

)45)) االأ�سبهاين، حلية االأولياء، ج )، �س 200. ابن ع�ساكر، تاريخ دم�سق، ج 2، �س 440. الذهبي، �سري، ج )، �س 548. بينما قال 

ابن �سعد: اإذا اأ�ساب ال�سيء ا�سرتى به حلمًا ثم دعا املحدثني فاأكلوه معه. الطبقات، ج 4، �س 89.

))4)) االأ�سبهاين، حلية االأولياء، ج 2، �س 3)). الذهبي، �سري اأعالم، ج 4، �س 238.

))4)) الطرباين، املعجم الكبري، ج )، �س 9)2. الدارقطني، �سنن، ج 3، �س 209. قال العالمة االألباين: حديث �سحيح. ينظر: �سحيح 

اجلامع ال�سغري، ج )، �س )0).
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.
)148(

الدنيا الذي يذهبون اإليه هذا املال(

 وهو يقول: اأين بطحاء مكة ُكديًا فعالها، فوقف عليه ثم 
)149(

راأى عمر بن اخلطاب �سابًا يخطر

قال: اإن يكن لك خري فلك كرم، واإن يكن لك خلق فلك مروءة، واإن يكن لك مال فلك �سرف وال فانت 

.
)150(

واحُلُمر �سواء 

8. بالك�سب يدافع امل�سلمون عن اأنف�سهم:

اإن طلب الك�سب احلالل مبثابة جهاد: حـيث عـد الإ�سالم احل�سول عـلى املال من �سـبـله املـ�سروعـة 

.
)151(

واجـبًا عـلى كـل م�سلم قـادر، وقـد ارتفع الإ�سالم بهذا الأمر اإىل درجة اجلهاد يف �سبيل الله

فبالك�سب يتم التمكني والإعداد ملواجهة الأعداء، اإذ ُيعد املال م�سدر قوة ومتكني يف هذه احلياة، 

ل �سيما يف الع�سر احلا�سر، الذي اأ�سبح ل ي�سع اعتبارًا لحد اأو ملجموعة اإل مبا متتلكه من 

قيم مادية. وقد اأمر الله �سبحانه وتعاىل عباده بالك�سب والتح�سل على هذه القيمة، لتكوين قوة 

وا َلُهْم َما ا�ْسَتَطْعُتْم  كافية ملواجهة اأي عدوان قد يعرت�س �سبيل الدعوة اليه، فقال تعاىل:)َواأَِعدُّ

اللَُّه  َتْعَلُموَنُهُم  ل  ُدوِنِهْم  ِمْن  َواآَخِريَن  ُكْم  َوَعُدوَّ اللَِّه  َعُدوَّ  ِبِه  ُتْرِهُبوَن  ْيِل  اخْلَ ِرَباِط  َوِمْن  ٍة  ُقوَّ ِمْن 

. وهذه القوة التي 
)152(

َيْعَلُمُهْم َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن �َسْيٍء يِف �َسِبيِل اللَِّه ُيَوفَّ اإَِلْيُكْم َواأَْنُتْم ل ُتْظَلُموَن(

اأمر �سبحانه وتعاىل باإعدادها اإمنا ا�سرتط فيها �سرطًا وهو: اأنها قوة تخيف الأعداء، ومن هنا 

فقد كان ملعنى القوة هذه مرونة تختلف من وقت لآخر، ل بد لها يف كل وقت من التفوق على قوة 

الأعداء، بجميع ما ت�سمله كلمة القوة من معان فاخليل يف هذا الزمان اإمنا ي�ساف اليها جميع 

التي  املادية  القيمة  امتالك  بعد  اإل  ُتنال  اأو  عليها،  ُيتح�سل  ل  والتي  الالزمة،  احلربية  املعدات 

توازيها، ف�ساًل عن �سناعتها حمليًا.

)48)) احمد، امل�سند، ج 5، �س 353. البيهقي، ال�سنن الكربى، ج )، �س 35). احلاكم، امل�ستدرك، ج 2، �س 3)). قال العالمة االألباين: 

حديث �سحيح. ينظر: �سل�سلة االحاديث ال�سحيحة، ج )، �س 985.

)49)) يخطر: اأي يتبخرت مب�سيته. ينظر: ابن منظور، ل�سان العرب، ج 4، �س 249.

)50)) ابن اأبي الدنيا، اإ�سالح املال، �س 34. الهندي، كنز العمال، ج )، �س 402.

))5)) الق�ساعي، م�سند ال�سهاب، ج )، �س 83. ال�سيوطي، اجلامع ال�سغري، ج 2، �س 33).

)52)) �سورة االأنفال، اآية 0).
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اخلامتة

من  التي  املجتمع،  تنمية  يف  واثره  الك�سب،وفوائده  ملو�سوع  امل�ستفي�سة  الدرا�سة  هذه  بعد 

خاللها تو�سلنا اإىل ما يلي:

ذلك من خالل . 1 امل�سروعية، ويتجلى  اأو  بال�سالح  الإ�سالم، يت�سف  اإليه  الذي يدعو  الك�سب 

ا�ستعرا�س ما جاء يف احلث عليه من الآيات القراآنية والأحاديث النبوية.

البديل ملفهوم . 2 اأنها  الك�سب من حيث  لفظة  ا�ستعمال  الإ�سالمي يف  الفكر القت�سادي  انفرد 

العمل يف املدار�س الو�سعية.

الك�سب واجب على كل م�سلم قادر عليه، ل بل هو يف كثري من الأحيان فر�س، لأن من غريه . 3

ل يتمكن الإن�سان من تاأمني قوته وقوت عياله.

وحث ر�سول الله �سلى الله عليه واله و�سلم على الك�سب وال�سعي احلثيث يف طلبه وبني . 4

ف�سله. عد الإ�سالم الك�سب وال�سعي على النف�س وعلى الأولد والزوجة والأبوين، جهاد يف 

�سبيل الله.

كان الأنبياء عليهم ال�سالم اأهل حرفة يتك�سبون بها ويح�سلون بها قوتهم ورزقهم.. 5

بني لنا ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم مقدار الثواب الذي يناله من ي�سعى على ك�سب قوته . 6

وقوت عياله، وعندما يدرك امل�سلم هذا يندفع بكل عزمية واإخال�س يف بناء جمتمعه ورقيه.

مل يكتف الإ�سالم باأن ح�س على الك�سب، بل �سن حربًا ل هوادة فيها على البطالة، والزم ويل . 7

الأمر اأن يوفر فر�س العمل املنا�سبة لكل فرد قادر باحث عنه.

تاأكد لنا اأن امل�سلم ومن خالل الك�سب ميكن اأن يحدد مكانته الجتماعية.. 8

بالك�سب يتم التمكني والإعداد ملواجهة الأعداء، فاملال م�سدر قوة ومتكني يف هذه احلياة، . 9

ل �سيما يف الع�سر احلا�سر.
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قائمة امل�سادر �املراجع

ــ القراآن الكرمي

اأوًل: امل�سادر:

ابن الأثري، اأبو ال�سعادات املبارك بن حممد بن حممد)ت606ه(.. 1

الإ�سالمية، . 2 املكتبة  النهاية يف غريب احلديث والأثر، حتقيق: طاهر احمد و حممود حممد)القاهرة، 

1963م(.

احمد، اأبو عبد الله احمد بن حممد بن حنبل)ت241ه(.. 3

الزهد)بريوت، دار الكتب العلمية، 1983(.. 4

امل�سند)بريوت، دار �سادر، د.ت(.. 5

الأ�سبهاين، اأبو نعيم احمد بن عبد الله بن احمد)ت430ه(.. 6

حلية الأولياء وطبقات الأ�سفياء)بريوت، دار الكتاب العربي،1405هـ(.. 7

البخاري، اأبو عبد الله حممد بن اإ�سماعيل بن اإبراهيم)ت256ه(.. 8

�سحيح البخاري، مراجعة: د. م�سطفى ديب)بريوت، دار ابن كثري، 1987م(.. 9

البعلي، اأبو عبد الله حممد بن حممد بن الف�سل)ت709ه(.. 10

املطلع على اأبواب املقنع، حتقيق: حممد ب�سري)بريوت، املكتب الإ�سالمي، 1981م(.. 11

البيهقي، اأبو بكر احمد بن احل�سني بن علي)ت458ه(.. 12

ال�سنن الكربى)بريوت، دار الفكر، د.ت(.. 13

الرتمذي، اأبو عي�سى حممد بن عي�سى بن �سورة)ت279ه(.. 14

�سنن الرتمذي، حتقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف)بريوت، دار الفكر،1983م(.. 15

ابن تيمية، اأبو العبا�س احمد بن عبد احلليم بن عبد ال�سالم)ت728ه(.. 16

ال�سيا�سة ال�سرعية يف اإ�سالح الراعي والرعية)الريا�س، وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف، 1998(.. 17

لطباعة . 18 فهد  امللك  جممع  املنورة،  قا�سم)املدينة  بن  حممد  بن  الرحمن  عبد  جمع:  الفتاوى،  جمموع 

امل�سحف ال�سريف، 2004(.

ابن اجلعد، اأبو احل�سن علي بن اجلعد)ت230ه(.. 19

م�سند ابن اجلعد، حتقيق: ال�سيخ عامر احمد حيدر)بريوت، دار الكتب العلمية، 1988م(.. 20

ابن اجلوزي، اأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن حممد)ت597ه(.. 21

زاد امل�سري يف علم التف�سري، حتقيق: حممد عبد الرحمن عبد الله)بريوت، دار الفكر، 1987م(.. 22

مناقب اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب، حتقيق: حلمي حممد)القاهرة، دار ابن خلدون، 1996(.. 23

احلاكم، اأبو عبد الله حممد بن عبد الله بن حمدويه)ت405ه(.. 24

امل�ستدرك على ال�سحيحني، حتقيق: د. يو�سف املرع�سلي)بريوت، دار املعرفة، 1406هـ(.. 25

ابن حبان، اأبو حامت حممد بن حبان بن احمد)ت 354ه(.. 26

�سحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حتقيق: �سعيب الرناوؤوط)بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، 1987م(.. 27

احلبي�سي، حممد بن عبد الرحمن)ت 786 هـ(.. 28

الربكة يف ف�سل ال�سعي واحلركة)بريوت، دار املعرفة، 1978(.   . 29
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ابن حجر، اأبو الف�سل احمد بن علي بن حممد)ت852ه(.. 30

فتح الباري �سرح �سحيح البخاري)بريوت، دار املعرفة، د.ت(.. 31

هدي ال�ساري مقدمة فتح الباري)بريوت، دار املعرفة، د.ت(.. 32

ابن اأبي احلديد، اأبو حامد عبد احلميد بن هبة الله بن حممد)ت656ه(.. 33

�سرح نهج البالغة، حتقيق: حممد اأبو الف�سل اإبراهيم)القاهرة، دار اإحياء الكتب العربية، 1959م(.. 34

احللبي، اأبو احل�سن علي بن اإبراهيم بن احمد)ت1044ه(.. 35

اإن�سان العيون يف �سرية الأمني املاأمون)بريوت، دار املعرفة،1400هـ(.. 36

اخلالل، احمد بن حممد بن هارون)ت 311هـ(.. 37

احلث على التجارة وال�سناعة)الريا�س، دار العا�سمة، 1987(.. 38

ابن خلدون، اأبو زيد عبد الرحمن بن حممد بن حممد)ت808ه(.. 39

املقدمة)بغداد، مكتبة املثنى، د. ت(.. 40

الدارقطني، اأبو احل�سن علي بن عمر بن احمد)ت385ه(.. 41

�سنن الدارقطني، حتقيق: جمدي من�سور)بريوت، دار الكتب العلمية،1985م(.. 42

اأبو داود، �سليمان بن الأ�سعث بن اإ�سحاق)ت275ه(.. 43

�سنن اأبي داود، حتقيق: �سعيد حممد)بريوت، دار الفكر، 1952م(.. 44

 ابن اأبي الدنيا، عبد الله بن حممد بن عبيد)ت 281ه(.. 45

اإ�سالح املال، حتقيق: حممد عبد القادر عطا)بريوت، املوؤ�س�سة الثقافية، 1993(.. 46

الديلمي، اأبو �سجاع �سريويه بن �سهردار بن �سريويه)ت509ه(.. 47

دار . 48 ب�سيوين)بريوت،  �سعيد  حتقيق:  ال�سهاب،  كتاب  على  املخرج  اخلطاب  مباأثور  الأخبار  فردو�س 

الكتب العلمية، 1986م(.

الذهبي، اأبو عبد الله حممد بن احمد بن عثمان)ت748ه(.. 49

�سري اأعالم النبالء، حتقيق: �سعيب الرناوؤوط)بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، 1983م(.. 50

الكتاب . 51 دار  تدمري)بريوت،  ال�سالم  عبد  د. عمر  والأعالم، حتقيق:  امل�ساهري  الإ�سالم ووفيات  تاريخ 

العربي، 1990(.

الرازي، اأبو عبد الله حممد بن عمر بن احل�سن)ت606ه(.. 52

مفاتيح الغيب اأو التف�سري الكبري)القاهرة، املطبعة البهية امل�سرية، 1938م(.. 53

الزبيدي، اأبو الفي�س حممد بن حممد)ت1205ه(.. 54

تاج العرو�س من جواهر العرو�س)بريوت، مكتبة احلياة، د.ت(.. 55

الزخم�سري، اأبو القا�سم حممود بن عمر بن حممد)ت538ه(.. 56

اأ�سا�س البالغة)القاهرة، مطابع ال�سعب، 1960م(.. 57

ال�سرخ�سي، اأبو بكر حممد بن احمد بن �سهل)ت483ه(.. 58

املب�سوط، ت�سحيح جماعة من العلماء)القاهرة، مطبعة ال�سعادة، 1324هـ(.. 59

ابن �سعد، اأبو عبد الله حممد بن �سعد بن منيع)ت230ه(.. 60

الطبقات الكبري)بريوت، دار �سادر، د.ت(.. 61

ال�سيوطي، اأبو الف�سل عبد الرحمن بن اأبي بكر بن حممد)ت911ه(.. 62
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تاريخ اخللفاء)بريوت، دار ابن حزم، 2003(.. 63

اجلامع ال�سغري يف اأحاديث الب�سري النذير)بريوت، دار الفكر، 1985م(.. 64

الدر املنثور يف التف�سري باملاأثور)جدة، مطبعة الفتح، 1365هـ(.. 65

ال�سعراين، عبد الوهاب بن احمد بن علي)ت973ه(.. 66

لواقح الأنوار القد�سية يف بيان العهود املحمدية)القاهرة، مطبعة م�سطفى البابي احللبي، 1973(.. 67

ال�سيباين، اأبو عبد الله حممد بن احل�سن بن فرقد)ت189ه(.. 68

الكت�ساب يف الرزق امل�ستطاب، قدم له وعلق عليه: ال�سيخ حممد عرنو�س)بريوت، دار الكتب العلمية، . 69

1986م(.

ابن اأبي �سيبة، اأبو بكر عبد الله بن حممد بن اإبراهيم)ت235ه(.. 70

امل�سنف يف الأحاديث والآثار، علق عليه: �سعيد اللحام)بريوت، دار الفكر، 1988م(.. 71

الطرباين، اأبو القا�سم �سليمان بن احمد بن اأيوب)ت360ه(.. 72

احلرمني، . 73 دار  اإبراهيم)القاهرة،  احل�سن  وعبد  حممد  الله  عو�س  طارق  حتقيق:  الأو�سط،  املعجم 

1405هـ(.

املعجم الكبري، حتقيق: حمدي عبد املجيد ال�سلفي)املو�سل، مكتبة العلوم واحلكم، 1983م(.. 74

الطربي، اأبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد)ت310ه(. . 75

جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، ت�سحيح: �سدقي جميل العطار بريوت، دار الفكر، 1985م(.. 76
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والرتجمة،)القاهرة، . 80 التاأليف  جلنة  مطبعة  ال�سريف،  واحمد  اأمني  احمد  ت�سحيح:  الفريد،  العقد 

1965م(.

ابن ع�ساكر، اأبو القا�سم علي بن احل�سن بن هبة الله)ت571ه(.. 81

تاريخ دم�سق الكبري، حتقيق: علي �سريي)بريوت، دار الفكر،1995م(.. 82

العيني، اأبو حممد حممود بن احمد)ت855ه(.. 83

عمدة القاري يف �سرح �سحيح البخاري)بريوت، دار اإحياء الرتاث، د. ت(.. 84

الغزايل، اأبو حامد حممد بن حممد بن حممد)ت505ه(.. 85

اإحياء علوم الدين، دار الكتب العلمية،)بريوت، د.ت(.. 86

الفراهيدي، اأبو عبد الرحمن اخلليل بن احمد بن عمر)ت170ه(.. 87

العني، حتقيق: د. اإبراهيم ال�سامرائي و د. مهدي املخزومي)القاهرة، دار مكتبة الهالل، د.ت(.. 88

الفريوزاآبادي، اأبو طاهر حممد بن يعقوب بن حممد)ت817ه(.. 89

القامو�س املحيط والقابو�س الو�سيط)بريوت، دار العلم للجميع، د.ت(.. 90

ابن قتيبة، اأبو حممد عبد الله بن م�سلم بن قتيبة)ت276ه(.. 91

تاأويل خمتلف احلديث)بريوت، دار الكتب العلمية، د. ت(.. 92

القرطبي، اأبو عبد الله حممد بن احمد بن اأبي بكر)ت671ه(.. 93
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اجلامع لأحكام القراآن)بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي، 1985م(.. 94

الق�ساعي، حممد بن �سالمة)ت 454ه(.. 95

م�سند ال�سهاب، حتقيق: حمدي عبد املجيد ال�سلفي)بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، 1995(.. 96

ابن كثري، اأبو الفداء اإ�سماعيل بن عمر بن كثري)ت774ه(.. 97

تف�سري القراآن العظيم)بريوت، دار اإحياء الكتب العربية، د.ت(.. 98

ابن ماجة، اأبو عبد الله حممد بن يزيد)ت275ه(.. 99

�سنن ابن ماجة، حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي)بريوت، دار الفكر، د.ت(.. 100

املاوردي، اأبو احل�سن علي بن حممد بن حبيب)ت450ه(.. 101

النكت والعيون، حتقيق: ال�سيد بن عبد املق�سود)بريوت، دار الكتب العلمية، د. ت(.. 102

املزي، يو�سف بن عبد الرحمن بن يو�سف)ت742ه(. . 103

 تهذيب الكمال يف اأ�سماء الرجال، حتقيق: د. ب�سار عواد معروف)بريوت، موؤ�س�س الر�سالة، 1985م(.. 104

م�سلم، اأبو احل�سني م�سلم بن احلجاج بن م�سلم)ت261ه(.. 105

�سحيح م�سلم، حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي)بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي، 1954م(.. 106

املقريزي، احمد بن علي بن عبد القادر)ت 845ه(.. 107

اإمتاع الأ�سماع مبا للنبي �سلى الله عليه و�سلم من الأحوال والأموال واحلفدة واملتاع، حتقيق: حممد . 108

عبد احلميد)بريوت، دار الكتب العلمية، 1999(.

ابن منظور، اأبو الف�سل حممد بن مكرم بن علي)ت711ه(.. 109

ل�سان العرب)بريوت، دار �سادر، 1957م(.. 110

النحا�س، اأبو جعفر احمد بن حممد بن اإ�سماعيل)ت328ه(.. 111

معاين القراآن، حتقيق: ال�سيخ حممد بن علي ال�سابوين)مكة املكرمة، من�سورات معهد البحوث العلمية . 112

واإحياء الرتاث الإ�سالمي، 1988م(.

النووي، اأبو زكريا يحيى بن �سرف بن مري)ت676ه(.. 113

�سرح النووي على �سحيح م�سلم)بريوت، دار الكتاب العربي، د.ت(.. 114

الهندي، علي بن ح�سام الدين بن عبد امللك)ت975ه(.. 115

ال�سقا)بريوت، . 116 وال�سيخ �سفوة  بكري حياين  ال�سيخ  والأفعال، حتقيق:  الأقوال  �سنن  العمال يف  كنز 

موؤ�س�سة الر�سالة، 1989م(.

الهيثمي، اأبو احل�سن علي بن اأبي بكر بن �سليمان)ت807ه(.. 117

جممع الزوائد ومنبع الفوائد)بريوت، دار الكتب العلمية، 1988م(.. 118
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ثانيًا: املراجع:

الألباين، ال�سيخ حممد نا�سر الدين.. 1

�سحيح اجلامع ال�سغري)بريوت، املكتب الإ�سالمي، 1988(.. 2

�سل�سلة الحاديث ال�سحيحة)الريا�س، مكتبة املعارف، د. ت(.. 3

اجلمال، حممد عبد املنعم.. 4
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تي�سري الكرمي املنان يف �سرية عثمان بن عفان)القاهرة، دار التوزيع والن�سر الإ�سالمية،2002(.. 8

عبد الباقي، حممد فوؤاد.. 9

املعجم املفهر�س لألفاظ القران الكرمي)بريوت، دار الفكر، 1986(.. 10

الفنجري، حممد �سوقي)الدكتور( . 11

املذهب القت�سادي يف الإ�سالم)القاهرة ن مكتبة مدبويل، 1977(.. 12

م�سهور، اأمرية عبد اللطيف)الدكتور(.. 13

ال�ستثمار يف القت�ساد الإ�سالمي)القاهرة، مكتبة مدبويل، 1990م(.. 14

امل�سري، عبد ال�سميع.. 15

مقومات القت�ساد الإ�سالمي)القاهرة، دار الطباعة والن�سر الإ�سالمية، 1990م(.. 16
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Conclusion
To sum up with the results of above written points, Islam while encourage the people 
to develop the economic stability in their life, promotes a culture of earning in Halal 
ways. Islamic principles are obvious on the characteristics of the sources of income. 
The opportunities and instruments for successful investment and hence, earning 
income may vary from time to time. But, Islamic Shari’ah principles are rationale and 
from the originator of the human beings and the ideas they have. Consequently, the 
evolution of share holding companies to cater the people’s needs and necessities of life 
on a joint venture basis and the stock market mechanism whereby the joint ventures 
are undertaken conveniently, are in fact, an aspect of the common means through 
which the common interests are preserved and secured. Since, the conventional 
economies has predominated the world economy, they are playing the roles of price 
makers others price takers, decision makers-others decisions takers etc. the story also 
same in the stock markets’ behavior the world over. 
Due to the ethical and Shari’ah non-compliant issues, financial participation of the 
conservative Muslims was not done well in the conventional financial markets over 
past decades. Henceforth, the jurisprudence of stock screening was discussed by the 
scholars and opened the doors that were closed until then. During last 15-10 years 
various indices have been appeared and covered the whole regions of the worlds in 
order to ease making investment decisions by the Muslim investors.
Really, this practice has given a new dimension for Islamic jurisprudence. However, 
there are issues require the scholars’ as well as investors’ concerns. While screening 
process is being done with all types of assets some activities embedded the stock 
market transactions are in need of more efforts and clarifications since, they have been 
practiced even through the screened stocks but non-Shari’ah compliant earnings. For 
instance, greedy speculative transactions like day trading, buying stocks on future 
delivery or on a loan from broker etc.
Another important issue arises with regard to stock screening is that major indices 
are technically managed and run by the western mega index providers although they 
have Shari’ah boards consisting of prominent Shari’ah Scholars, which is a gap has 
to be filled up by the Industry owners. It should be noted however, finally, that the 
stock screening process only, may not lead to a healthy Islamic stock market and pure 
Islamic investors, unless more considerations are realized quoted above.
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D - Frequency of Periodic Review Process 

Index Frequency of Review & Announcement

1 DJIM Quarterly announced )Mar, Jun, Sep& Dec(

2 KLSI Semi-annually announced )May & Nov(

3 FTSE Quarterly by regions
(Mar: Asia Pacific ex Japan, Jun: Latin America, Emerging Eu-
rope, Mid. Est. & Africa, Sep: Japan & Developed Europe, Dec: 

North America(
4 S&P  Monthly
5 KMI -30 Semi annually )Dec & Jun(
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Comparison between the financial ratios applied by some Indexes:

Index  Total
Debt/
 Total
Assets

 Liquid
 Assets/
 Total
Assets

Receivables/
Total Assets

Total non-
 compliant
 income/

 Total
 revenue

Non-
 compliant
investment/

 Total
Assets

 Net
 Liquid
Asset/
 Share
price

 Illiquid
Asset/
 Total
Asset

DJIM* <33% <33% <33% <5%

FTSE <33% <33% <50% <5%

S&P#  <33%  <33%  <49%  <5%

KMI-
30

 <40% <5% <33%  Share
 price

 should
 be

greater

 Should
 be 20%

* MV Average = 24 months    # MV Average = 36 months
There is variation of the percentages adopted by different indices. This is based on 
the differences of personal assessment of tolerance and structures of the markets. 
Within the selected indices Malaysia’s KLSI does not take in account issues relate 
to liquidity and debt since, there is no limitation has been imposed for Malaysian 
institutions. Trading of debts is allowed by the Malaysian authorities inside the 
country. The indices screened by SAC of SEC are selected from out of the securities 
listed in Kualalumpur stock market only. Consequently, it doesn’t matter much to an 
International Muslim investor. 
Another important point is that the computation of the ratios should be based on the 
company’s most recent (and preferably audited) financial information. The screening 
companies must be having constant monitoring of the company’s subsequent financial 
behaviour to ensure that it remains within the given thresholds. This assumes constant 
availability of financial information about the company analysed by a competent 
person. Accordingly, the indices publishers review the process periodically in order 
to delete the companies those become non-Shari’ah compliant at the time of revision 
and add new companies instead.
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4. S&P 
Three areas of focus are leverage, cash, and the share of revenues derived from non-
compliant activities. All of these are subject to evaluation on an ongoing basis.
Leverage Compliance: is measured as: Debt / Market Value of Equity )36 month 
average( < 33 %
Cash Compliances: with reference to cash holdings; 
1. Accounts Receivables / Market value of Equity )36 month average( < 49 %;
2. )Cash + Interest Bearing Securities( / Market value of Equity )36 month average( 
<%33
Revenue from Non-Compliant Activities: In certain cases, revenues from noncompliant 
activities can be tolerated, if they comply with the following threshold:
)Non-Permissible Income other than Interest Income( / Revenue < %5
Dividend Purification Ratio: to investors for purification purposes, it is calculated as:  
Dividends * )Non Permissible Revenue / Total Revenue()43(

5. KMI30- 
Debt to Total Assets: Debt to Asset ratio should be less than %40. Debt, in this case, is 
classified as any interest bearing debts. Zero coupon bonds and preference shares are, 
both, by definition, part of debt. 
Non-compliant Investments to Total Assets: It should be less than %33. Investment in 
any non-compliant security shall be included for the calculation of this ratio. 
Non-complaint Income to total revenue: It should be less than %5. Total revenue 
includes Gross revenue plus any other income earned by the company. This amount is 
to be cleansed out as charity on a pro rata ratio of dividends issued by the company. 
Illiquid Assets to Total Assets: The total illiquid assets to total assets should be at least 
%20. Illiquid asset, here, is defined as any asset that Shari’ah permits to be traded at 
value other than the par. 
Net Liquid Assets to Share Price: The market price per share should be greater than 
the net liquid assets )current assets-current liabilities( per share calculated as: )Total 
Assets – Illiquid Assets – Total Liabilities( divided by number of shares.

Valuation of assets is by market capitalization not by book value.)44( 

)43( -S&P Shari’ah Indices Index Methodology, November 2010, p.10.
)44( KMI30- Index Broucher, pp.4,5, and  Syed Ali, Salman, Ibid, pp. 22-21.
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2. KLSI 
The screening criteria of SAC of the SEC are mainly based on activity or income. 
No debt or liquidity screens are used for any restrictions. Hence, to determine the 
tolerable level of mixed contributions from permissible and non-permissible activities 
towards turnover and profit before tax of a company, the SAC has established several 
benchmarks based on ijtihad. If the contributions from non-permissible activities 
exceed the benchmark, the securities of the company will be classified as Shariah 
non-compliant. The benchmarks are: 

a. The %5 benchmark; is limit for exposure to clearly prohibited such as riba 
)interest-based companies like conventional banks(, gambling, liquor, and pork.

b. The %10 benchmark: is limit for exposure to the element of “umum balwa” 
which is a prohibited element and difficult to avoid like income from 
conventional bank accounts. This benchmark is also used for tobacco-related 
activities. 

c. The %20 benchmark: is used as limit for such payment from Shari’ah non-
compliant activities such as the rental payment from the premise that involved 
in gambling, sale of liquor etc. 

The %25 benchmark: is the level of mixed contributions from the activities that are 
generally permissible according to Shari’ah and have an element of maslahah to 
the public, but there are other elements that may affect the Shari’ah status of these 
activities like hotel and resort operations, share trading, stock broking and others, 
as these activities may also involve other activities that are deemed non-permissible 
according to the Shari’ah.)41(

3. FTSE-GII 
Only those companies that pass the following financial ratios will be considered 
Shari’ah compliant:
a( Debt is less than %33 of total assets;
b( Cash and Interest bearing items are less than %33 of total assets;
c( Accounts receivable and cash are less than %50 of total assets;
d( Total interest and non compliant activities income should not exceed %5 of total revenue. 
This ratio calculates the recommended purification amount to be paid by the investor.)42(

)41( - Dr.Tariqullahkhan, lecture notes, Islamic capital market & institutions, fall 2010. List of Shariah-compliant Securities by the Shariah 
Advisory Council of the Securities Commission Malaysia, affected from 26 November 2010 and Syed Ali, Salman, Ibid, pp.20-19.
)42( -Ground Rules For The Management Of The Ftse Shariah Global Equity Index Series, Version 1.4 September 2010, P.9.Http://
Www.ftse.com/Indices/Ftse_shariah_global_equity_index_series/Downloads/Ftse_shariah_index_series_ground_rules.pdf.
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Business activities related to the following are excluded:
1. Advertising and Media, with the following exceptions: Media and advertising 
companies generating revenues in excess of %65 of total income from the GCC 
countries, News Channels, Newspapers, Sports Channels
2. Alcohol
3. Cloning.
4. Financials, except: Islamic Banks, Islamic Financial Institutions, Islamic Insurance  
Companies, defined as a company having: Shari’ah Committee to supervise all  
activities, All products are Islamic, All investments of the company are Islamic 
and Passes accounting based screens
5. Gambling 
6. Pork  
7. Pornography
8. Tobacco  
9. Trading of gold and silver as cash on deferred basis

v. KMI30-
Core business of the company must be HALAL and in-line with the dictates of 
Shari’ah. Hence, investment in securities of any company dealing in conventional 
banking, conventional insurance, alcoholic drinks, tobacco, pork production, arms 
manufacturing, pornography or related un-Islamic activities is not permissible.

C- Screens for acceptable financial ratios 
1. DJIM 
To remove companies with unacceptable levels of debts or impure interest income, all 
of the following must be less than %33: 
• Debt to Assets: Total debt divided by trailing -24month average market 

capitalization; )Total Debt = Short-term Debt+Current portion of Long-term 
Debt+ Long term Debt(

• Liquid Assets to Total Assets: The sum of a company’s cash and interest-bearing 
securities divided by trailing -24month average market capitalization; )Monthly 
average market capitalization = ≤ %33(

• Receivables to Assets: Accounts receivables divided by trailing -24month average 
market capitalization. )Accounts receivables= Current receivables + Long term 
receivables( 
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ii. KLSI 
Core Activities: The Companies will be classified as Shari’ah non-compliant securities 
if they are involved in the following core activities: 
)a( Financial services )interest based(.
)b( Gambling and gaming;
)c( Manufacture or sale of non-Halal products or related products; 
)d( Conventional insurance;   
)e( Entertainment activities that are non-permissible according to Shari’ah;
)f( Manufacture or sale of tobacco-based products or related products; 
)g( Stock broking or share trading in Shari’ah non-compliant securities; and 
)h( Other activities deemed non-permissible according to Shari’ah. 
Mixed Activities: For non-permissible activities of permissible business, the Shari’ah 
Advisory Council )SAC( considers two additional criteria:
)a( The public perception or image of the company must be good; and
(b) The core activities of the company are important and considered maslahah (benefit 
in general( to the Muslim ummah )nation( and the country, and the non-permissible 
element is very small and involves matters such as `umum balwa )common plight and 
difficult to avoid), `uruf (custom) and the rights of the non-Muslim community which 
are accepted by Islam.

iii. FTSE-GII
Companies involved in the following activities will be considered to be non permitted 
business sectors: 
a(  Conventional Finance )non-Islamic Banking, Finance and Insurance, etc.(; 
b( Alcohol;
c( Pork related products and non-Halal food production, packaging and 
    processing or any other activity related to pork and non-Halal food; 
d( Entertainment )Casinos, Gambling, Cinema, Music, Pornography and 
    Hotels(; 
e( Tobacco;
f(  Weapons, arms and defence manufacturing. 

iv. S&P
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The following criteria are mandate for a security for inclusion in KMI 30: 
. 1 The company which is on the Defaulters’ Counter and/or its trading is 

suspended, declared Non-Tradable )i.e. NT( in preceding 6 months from the 
date of re-composition shall NOT be considered for inclusion in KMI30- Index.

 
. 2 The Company will be eligible for KMI30- Index if its securities are available 

in the Central Depository System; The Company should have a formal listing 
history of at least two months on KSE; 

. 3 The company must have an operational track record of at least one financial 
year and it should not be in default)s( of the Listing Regulations; 

. 4 The Company should have minimum free-float shares of %5 of total outstanding shares; 

. 5 The Company will be eligible for KMI30- Index if its securities are traded for 
%75 of the total trading days;  Mutual Funds )both Open-Ended and Closed-
Ended( are ineligible for inclusion in the KMI30- Index;)40( 

B- Screens for unacceptable and acceptable business activities

i. DJIM Index
Based on the DJIM Index Shari`ah Supervisory Board established parameters, the 
businesses listed below are inconsistent with Shari`ah law, hence, income from the 
following impure sources cannot exceed %5 of revenue.  

. 1 Alcohol

. 2 Tobacco 

. 3 Pork-related products 

. 4 Conventional financial services (banking, insurance, etc.) 

. 5 Weapons and defence 

. 6 Entertainment (hotels, casinos/gambling, cinema, pornography, music, etc.)
Sub categories of the above such as brewers, distillers & vintners, food products, 
recreational products/services, food retailers & wholesalers, broadcasting, media 
agencies, restaurants & bars, insurance brokers, property & casualty insurance, 
reinsurance, life insurance, consumer finance, specialty finance, investment services 
and mortgage finance also to be excluded.

)40( -KMI30- Index Broucher, pp.4 ,1. http://www.kse.com.pk/
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Dubai Index series, FTSE SET Shari’ah indices and TSEC Taiwan Shari’ah indices.)38(

iv. Standards & Poor’s Global Shari’ah Indices Series
In 2006 S&P initially applied Shari’ah screens to three headline indices – the S&P 
500, the S&P Europe 350 and the S&P Japan 500.  The results are the S&P 500 
Shariah, the S&P Europe 350 Shariah and the S&P Japan 500 Shariah indices.  In 
2007, Standard & Poor’s followed with the S&P GCC Shari’ah and the S&P Pan 
Asia Shari’ah Indices, to cater to the demand for a benchmark Shari’ah product for 
those regions. Currently, Standard & Poor’s boasts the most comprehensive series of 
Shari’ah indices in the industry.  This was accomplished in 2008 with the completion 
of the review of the S&P Global Broad Market Index )BMI( Index, which consists of 
over 10,000 companies worldwide, for Shari’ah compliance.  The result is the S&P 
Global BMI Shari’ah index, comprised of nearly 4,000 constituents, along with 10 
sector and 45 country and regional sub-indices. 
For instance, S&P/TOPIX 150 Shari’ah )150 the large cap bellwether of the Japanese 
equity market(, S&P/TSX 60 Shari’ah )60 the leading tradable Canadian index 
covers approximately %73 of Canada’s equity market capitalization(, S&P BRIC 
Shari’ah )which covers the leading companies from the emerging markets of Brazil, 
Russia, India, and China(, S&P Global Healthcare Shari’ah )represents the largest, 
most liquid and most representative healthcare companies in the developed markets 
of three regions(, S&P Global Infrastructure Shariah, S&P GCC Shariah, S&P/IFCI 
Large-MidCap Shariah, S&P Pan Arab Shariah, S&P Global BMI Shari’ah with its 
various sub indices like S&P Country BMI & Regional Shariah indices )currently 
with 45 Shari’ah compliant country indices which include both developed and 
emerging Markets( and S&P Global BMI Sector Shariah indices )composed of 10 
sectors, Consumer Discretionary, Consumer Staples, Energy, Financials, Health Care, 
Industrials, Information Technology, Materials, Telecommunication Services and 
Utilities( etc.)39(    

v. The Karachi Stock Exchange Meezan Index (KMI30-) 
KMI30- tracks the 30 most liquid Shari’ah-compliant companies listed at the KSE was 
introduced in September 2008 based on free-float capitalization of which constituents 
shall be capped in relation to the overall capitalization of it at %12 on the first day of 
composition. 

)38( - http://www.ftse.com/Indices/FTSE_Shariah_Global_Equity_Index_Series/index.jsp  and http://www.islamicfinancenews.
com/listing_FTSE.asp
)39( - S&P Shari’ah indices Index Methodology, Nov.2010.



130

العدد )3( دولة قطر- ذو احلجة 1436 هـ - �أكتوبر 2015م

 A- Universe Creation And Stock Selection

i. Dow Jones Islamic Market (DJIM) Indices
Since the launch of DIJM global in 1999, the DJIM family has expanded to provide 
a wide variety of benchmarks tracking Shari’ah-compliant securities including 
indexes for 69 countries, across both developed and emerging markets. The family 
also includes regional, industry sector and market capitalization indexes, as well as 
specialized indexes and custom measures as to cover approximately %95 of the float-
adjusted market capitalization of the underlying market including all securities in 
the index universe that pass the screens for Islamic compliance. Currently, the DJIM 
family consists of the broad DJIM Index with the following regional and country 
indexes: DJIM Asia Pacific DJIM Asia Pacific ex-Japan, DJIM ASEAN, DJIM 
Developed Markets, DJIM Developed Markets ex-Japan, DJIM Emerging Markets, 
DJIM Europe, DJIM GCC, DJIM GCC ex-Saudi, DJIM greater China, DJIM MENA, 
DJIM Canada, DJIM China offshore Hong Kong, DJIM Japan, DJIM Kuwait, DJIM 
Pakistan, DJIM Turkey, DJIM UK, DJIM US and DJ DFM )Dubai Financial Market( 
indexes)36(.

ii. Securities Commission (SC) of Malaysia (KLSI)
The universe for SC is limited only to those stocks or securities that are listed in Bursa 
Malaysia. This includes those securities listed in the First and Second Boards as well 
as in Masdeq.)37( As for November 2010 it includes 846 Shari’ah compliant securities 
which are %88 of the total listed securities.

iii. FTSE-GII
The FTSE Shari’ah Global Equity Index Series family covers 150 multinational indexes 
in all regions across both developed and emerging markets from Americas, Europe, 
Middle East, Africa and Asia Pacific to create a comprehensive Shari’ah indexing 
solution. FTSE Shari’ah screening includes the following: Global Developed Equity 
Index, Asia Pacific Developed Equity Index, EMEA (Europe, middle East and Africa) 
Developed Equity Index, Americas Developed Equity Index, Global Emerging Equity 
Index, Asia Pacific Equity Index, EMEA Emerging Index, Americas Emerging Index, 
Japan 100 Shariah Index, Bursa Malaysia EMAS Shariah Index, Bursa Malaysia Hijrah 
Shariah Index, DIFX Kuwait 15 Shariah Index, DIFX Qatar 10 Shariah Index, SGX 100 
Shariah Index, JSE )Johannesburg Stock Exchange( Shariah All Share Index, NASDAQ 

)36( -Guide to DJIM indexes, May 2010 :  http://www.djindexes.com/mdsidx/downloads/rulebooks/Dow_Jones_Islamic_Market_
Indexes_Rulebook.pdf
)37( - Alhabashi, Syed Othman, STOCK SCREENING PROCESS, INCEIF,p.3.
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. 2 Earnings Per Share Purification : # of Shares*EPS*Purification ratio

. 3 Increase in Net Asset Value (NAV) purification :(MV-market value- sell) 
-(MV buy)+quantity*dividend*purification ratio

Investment purification : sum of non permissible revenue per share per company)33( 

2. Overview of selected Islamic Market Indexes
The initial efforts to provide a list of Shari’ah-compliant stocks as an early part of the 
development of the Islamic capital market were undertaken by Bank Islam Malaysia 
Bhd. in 1983 which was later followed by the introduction of a list of Shari’ah compliant 
stocks in June 1997 by the Securities Commission of Malaysia. The implementation of 
a process to identify Shari’ah compliant stocks facilitates the establishment of Islamic 
indices. The first Islamic equity index was introduced in Malaysia by RHB Unit Trust 
Management Bhd in May 1996. This was followed by the launching of the Dow Jones 
Islamic Market Index )DJIM( in February 1999, the Kuala Lumpur Shari’ah Index 
)KLSI( by Bursa Malaysia in April 1999 and the Financial Times Stock Exchange 
Global Islamic Index Series )FTSE-GII( by the FTSE Group in October 1999)34(. 
Various global, regional, and country specific Islamic Indexes have been introduced 
since then by these companies and other companies as well. For instance, S&P Global 
Shari’ah Indices Series, KMI30- of Meezan Group in Pakistan, MCSI Global Islamic 
Indices, Parsoli Corporation’s Islamic indices )for Indian stocks(, HK Islamic Index 
)of Hong Stock Exchange(, GCC Islamic index, Jakarta Islamic Index, Russell-Jadwa 
Shariah Global Index etc. 
In case stocks of the companies whose core business activity violates Shari’ah 
restrictions there is consensus for non permissibility of trade in those stocks and they 
are classified as negative in due process of screening by all Shari’ah screens. However, 
when it comes to mixed activity businesses then different jurisdictions and stock 
exchange players apply different criteria for screening of stocks. The DJIM global 
and KMI30- use criteria that screen not only source of income )income statement( but 
also use balance sheet composition bench marks to validate re-trading them whereas 
in Malaysia, only income statement bench marks are used, no debt or liquidity ratios 
taken unless as a second best arrangement. However, the objective is the same as in 
other practices.)35(      

)33( -Dr.Tariqullahkhan, lecture notes, Islamic Capital Market & Institutions, fall 2010, QFIS, QF.
)34( -Syed Ali, Salman, Islamic capital Market Products, p.18 and IOSCO, Islamic capital market fact finding report, 2004, p.28.
)35( -Syed Ali, Salman, Ibid, pp.19-18.
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done by the number of scholars and Shari’ah boards of the prominent Islamic finance 
institutions, stock indexes companies and investment funds such as Al-Baraka group 
of banks, Al-Rajhi bank of Saudi Arabia, Dar Al-Mal Islamic of Switzerland )DMI(, 
Al-Hijra Fund and Dow Jones )stock indexes( International company etc)28(. 
As for OIC resolution, it has come in compromising language in order to create 
consensus. It says “in principle” which means “al-Asl” in Arabic, which one can 
interpret in different ways: either “this is in principle and there are details” or “this is 
the only and final principle”.)29( This can be understood right by the suggestions of the 
participants that exclude some cases from the application of the principle such as in 
case of a capable person’s participation in a conventional company with the objective 
of change them to do lawful/Islamic business and permissibility for participation 
in a joint stock company which is in essential need of society but unfortunately in 
dire need for interest based financing or loans provided the unavailability of such 
companies with lawful business.)30(    

d) Income purification criteria
The flexibility of the Islamic Shari’ah while being harmonic with the investment 
opportunities in the companies that deal marginally in unlawful ways it does not mean 
in any form eating Haram / allowing one to enjoy incomes earned by prohibited ways. 
Because, the interest itself is not your own but unjust gained for you. In such an event 
Islamic Shari’ah explicitly stands rationally by easing the life of people, but at the 
same time the Shari’ah never fails in its well established truthfulness, applicability 
and credibility. Neither the investor can eat Haram nor can the bank utilize it more 
and more to strengthen the interest based economy. Hence, its guidance for a Muslim 
investor in a secular environment also discovered. The amount of income (net profit i.e. 
dividends + capital gain) should be purified preferably monthly or quarterly in case of 
inconvenience, either by the bank itself or by the investor in a suitable methodology. 
The resulted amount set aside preferably to a Muslim charity recommended by the 
Shari’ah boards.)31(

The income purification could be done by a respective methodology of the following: 

Dividend purification: 
. 1 Number of Shares*dividend paid out* purification ratio.

Dividends * (Non Permissible Revenue / Total Revenue))32( 

)28( -See: Yaqubi, N. Ibid, pp.21-16. For full details of the bodies issued Fatwa agreeing on this issue.
)29( - Monzer Kahf, Ibid.
)30( -See: Yaqubi, N. Ibid, pp.18-17.
)31( -Monzer Kahf, ibid.
)32( -S&P Shari’ah Indices Index Methodology, November 2010, p.10.
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3. Rationale of the tolerance levels 

a) Tolerable ratio of impure income %15-%5 
Coming to the income earned by the company through unlawful ways either by interest 
for their bank deposits or any other Haram income, it is tolerable when it is negligible 
as low as possible applying the principle little involvement may be tolerated. What 
is little is a matter of argument and discussion. A few scholars put certain criteria to 
determine this portion and their interpretation for minor/little/negligible extends from 
%5 to %15 according to the nature of the matter involved in and purified later on. 
This is because, the lower the percentage, the more a company is producing lawful 
income as well as the realizing a lawful profit cannot be achieved unless the deduction 
is negligible.

b) Tolerable ratio for suspicious assets (cash+receivables) of a company
Companies that have high percentage of assets those are suspicious to be interest based 
in normal western practices are to be excluded. These assets are total of receivables 
and cash. The reason is that debt is not tradable to a third party; similarly currency 
exchange also should be on the spot and at face value. Hence, equities of a company 
are tradable if only the debts and cash do not exceed the other real assets as per 
above rule. However, the scholars differ in estimating the majority/portion here as it 
lies between %50-%33.33. But most of them are of view of majority rule that if the 
real assets go down )i.e.%49( to the cash and debts )i.e.%50(, such companies are 
excludable.
     

c) Tolerance level in leverage of a company (Debt/Equity)
Companies that are exercising the interest based borrowing at a high level must be 
excluded from the investment since the paying interest also an unlawful activity not 
only gaining interest. Hence, the Shari’ah boards consider the ratio 3/1 to the share 
holders’ equity)26(  as a high level based on some Shari’ah rulings on the determination 
of minimum and maximum limits as in many issues that what is less than one third 
is the criterion of a small percentage. The determination of this ratio inferred from a 
Hadith of the Prophet )PBUH( regarding the Wills: “one third, and one third is too 
much”.)27(   
This approach has been strengthened and approved by the above cited Shari’ah 
maxims, reasons, authorizations and judgements resulted from the collective Ijtihads 

)26( - Determination of the value of the share holders’ equity may differ from company to company whether it is market value or 
paid capital or net asset value etc. 
)27( -Yaqubi, N. Ibid, pp.24-21, Monzer Kahf, Ibid and IRTI, Ten Year frame work and strategies, p.38.
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methodologies and apply different ratios for a same purpose but the ultimate aim 
was to arrive at this conclusion. For all intents and purposes, the jurisprudence of 
screening ends here. 
A follow up undertaking by some Muslim scholars to put a certain benchmark of 
tolerance for some activities, be it financial or otherwise, is not integral to jurisprudence 
of screening. This aspect deals with another aspect of jurisprudence which is related 
to the issue of doctrine of ‘hajah’ or ‘essential needs of the society’ or some other 
doctrines which are subsequent to the result of screening.

2. Coverage of the Screening
screening has been used not only in relation to the actual screening of the activities but 
also in the context of the application of some tolerance benchmark of non-compliant 
activities of selected companies to reflect the reality of the situation where there are 
many companies that are compliant from a business activities standpoint but may 
not be complaint overall unless certain tolerances were applied from the financial 
standpoint.)24( Consequently, set of criteria have been outlined by the scholars within 
the screening process in order to examine:

. 1 The financial nature of the companies.

. 2 Capital structure of the companies.

. 3 Extent to which a company may be involved in Riba and other Haram income.   

Or in other word the following issues are to be examined:

. 1 The main line of the business/industry of the company.

. 2 Income generated from the unlawful sources like interest etc.

. 3 Assets of the companies that are suspicious to be interest based, i.e. cash and 
receivables.

. 4 Leverage level of the company )i.e. debt/equity ratio(.)25( 

Looking at the first factor, it is for exclusion of certain lines of businesses that are out 
of the subject of tolerance since the core activities of such companies are based on 
absolutely prohibited income generation as discussed earlier in the second category of 
share holding companies. 

)24( -Dr.Daud Bakar, M. ibid, pp.8-7.
)25( -Dr.Monzer Kahf, Ibid
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can be purged, set aside and spent for public interest and charity activities.)21( Also, 
Islamic Shari’ah is rationale; failure to apply the majority ruling may result in the 
application of minority ruling whereby the rationality of this religion is damaged. The 
small/little portion can be overruled by the majority preferably, in particular, with the 
possibility to calculate and purify the portion which cannot really to be owned by that 
particular investor. 
So, it is not fair to abolish a tremendous investment opportunities that are more 
essential to the society such as in health, social funds, technology, environment sector, 
energy, etc. But rather, such companies can be divided in two segments; permissible 
and non-permissible depending on their involvement in prohibited transactions.
Hence, the levels of income generated from non-Halal activities or interest earned by 
the company, the level of interest-bearing debt that the company owes )leveraging(, 
and the level of cash and receivables )including interest bearing securities( in the 
company’s balance sheet are some of the factors need more clarification in a tolerable 
way in accordance to what is perceived to be needed to remove the hardship. From this 
point of view the creation of jurisprudence of screening as a new chapter in Islamic 
law evolved in the second generation theory of Islamic Banking and Finance industry 
between the2000-1992.)22( 

1.3 Screening the Shari’ah Compatibility of   a company

1. Innovation of Screening 
The foundation for introducing stock screening process was laid by the Shari’ah 
scholars under the Islamic finance point of view which gives a guided freedom in 
innovation of financial products/services; means all business transactions are permitted 
unless expressly prohibited by the primary sources of Islamic law and provided that 
the innovation should not lead to violate the core principle of Islamic Finance such 
as risk shifting instead of risk sharing although the attitudes of the people toward the 
risks are different.)23(

Initially, the motive was to only screening such companies to check whether they are 
compatible to Shari’ah principles or otherwise in absolute terms. Those companies 
which are screened as non-compliant are not eligible for Muslim investors, to invest 
into. This was the end result of the screening exercises. The scholars may have various 

)21( - See: Yaqubi, N. ibid, pp.16-6, for the detailed argument. 
)22( - Dr.Tariqullahkhan, Lecture notes, Islamic Banking and Finance; Theory and Practice, distributed on: 2010/12/10.
)23( -Dr.Tariqullahkhan, Ibid. 
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application of the prohibition principle excludes most companies worldwide and 
leaves very small room for reasonable investment hence; it creates hardship for all 
Muslims. The rule in Shari’ah that hardship, whenever it relates to a large number 
of persons, call for relaxation of prohibition as much as necessary to remove such a 
hardship, the rule of Shari’ah is that whenever it is harsh or very difficult to abide by 
a prohibition and such a hardship applies to a large number of people, the prohibition 
is relaxed to the extent that make normal living activities reasonable done with no 
difficulty.)16( 
Among the scholars who have opined this are, Shaikh Mohammed Bin Saleh Bin 
Uthaymeen, Shaikh Mustafa Al Zarqa, Shaikh Abdulla Bin Sulaiman Al Manea, 
Shaikh Mohammed Taqi Al Othmani, Dr. Abdul Sattar Abu Ghuddah, and Dr. Ali 
Muhyiddin Al Qara Daghi etc.)17( 

They have cited a number of Shari’ah Maxims and authorities that justify their 
argument, such as:

. 1 “What is independently impermissible is permissible when done in accompany 
with permissible”

. 2 “The General need Takes the rule of specific Necessity”

. 3 “Mixture of Negligible Unlawful Part with Lawful Major Part”

. 4  “Majority Has the Ruling of the Whole, or the Majority Counts”

. 5 “What is Inescapable is tolerable”

The opponents counter argued and replied to these maxims that they have been cited 
and taken not in their places and inappropriate circumstances besides quoting the 
verses from the Holy Qur’an and the Hadith of the prophet )PBUH( that generally 
prohibits the Riba, rather every form and any quantity of it, such as,
“O ye who believe! Fear Allah, and give up what remains of your demand for 
usury, if you are indeed believers”)18( 

And the Hadiths like,

“Every form of usury from the pre-Islamic era is rejected”)19( 
“One usury-based dirham income that is knowingly earned by a person is more 
unlawful and worse in degree than thirty six adulteries”)20( 
However, the advocates of permissibility also had responded clarifying that the 
income generated from unlawful sources is not to be spent by the investor but rather 
)16(- Monzer Kahf, Fatawa in Shares, Stocks, Commodities, Options, Bonds, etc )2007(, )www.monzer.kahf.com(
)17( - See: Yaqubi, N. ibid. 
)18( -Al Qur’an 2:278
)19( - Narrated by Imam Muslim et al.
)20( - Narrated by Ahmad et al. But this is a weak fabricated Hadith according to Ibn al-Jawzi. 
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to ascertain whether these companies are compliant to all Shari’ah requirements which 
are documented in the body of Islamic substantive law or not.)12( 
The contemporary Islamic jurists, in view of the permissibility of participation and 
trading in the stocks of these companies, have opined two major views:

a) All these stocks are not permissible 
This decision represents a majority of the scholars including the OIC )Organization 
of Islamic Conference( Fiqh Academy that includes Fiqh Scholars representing the 53 
Muslim countries in addition to other experts selected on their scholarly reputation. 
The OIC Fiqh Academy resolved:
“The basic principle is the prohibition of participating in companies that deal at times in 
prohibited things such as Riba etc. even though their main activities are permissible.”)13( 

Among the scholars who are of this view are Shaikh Abdulla Bin Beyyah, Dr. Ajeel 
Al Nashmi, Dr. Ahmed Al Hajji Al Kurdi, Dr. Mohammed Fawzi Faydhallah, Dr. Ali 
Ahmed Al Saloos, and Dr. Saleh Al Marzooqi Al Baqmi etc.)14(

Their basic argument is that every share-holder of a company is a partner of the 
company on the basis of Musharaka in which a mere purchase of a share embodies an 
authorization from the shareholder to the company to carry on its business in whatever 
manner the management deems fit. Accordingly, if it is known to the shareholder that 
the company is involved in an un-Islamic transaction, but decides to continue holding 
the shares of that company, then this means that the shareholder has authorized the 
management to proceed with the un-Islamic transaction. In this case, the shareholder 
will not only be responsible for giving his consent to an un-Islamic transaction, but 
that transaction will also be rightfully attributed to him because the management of 
the company is working under his tacit authorization.
Moreover, when a company is financed on the basis of interest, its funds employed in 
the business are impure. Similarly, when the company receives interest on its deposits 
an impure element is necessarily included in its income which will be distributed to 
the shareholders through dividends.)15(

b) Participation is allowed provided the rules and conditions are 
implemented
A number of scholars are against the aforesaid conservative rigid position since the 

)12( - Daud Bakar, Mohamed, Jurisprudence of Screening in Contemporary Islamic Finance Architecture, Dow Jones Islamic 
Market Indexes - Quarterly Newsletter, September 2010 , p.7.
)13( -RESOLUTIONS AND RECOMMENDATIONS OF THE COUNCIL OF THE ISLAMIC FIQH ACADEMY )2000-1985(, 
No.7/1(63( of 7 to 12 Dhul Qi’dah 1412 H )14-9 May 1992(.
)14( - Yaqubi, N. Ibid, p.7.
)15(- Muhammad Taqi Usmani, An introduction to Islamic Finance, p.94.
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which engaged in biotechnology using aborted embryos and human cloning etc. The 
same rule applies to the subsidiaries of such companies if they follow their mother 
companies’ unlawful businesses.)9(

III. Joint stock companies whose main business is lawful but 
occasionally deal with prohibitions.

Joint stock companies are a type of worldwide companies. They represent the most 
important and feasible means of investments as well as the predominant feature of 
the modern economic life the world over. Rather, they not only form the backbone 
of the contemporary life undertaking and executing development, production and 
manufacturing projects and public utilities but also, have become an indispensable 
tool for such purposes. For instance, power generation, water desalination, industries, 
real estate development, agriculture, minerals, natural resources, transport, medical 
services and education are some of the projects undertaken by these conglomerates. 
Further, there is large number of countries whose economy is backed by a large 
number of joint stock companies. For example, in Great Britain only there are more 
than 120,000 joint stock companies. An interesting feature of these companies is that 
their ability to attract the capital and pool funds easily from the majority of saving 
units including those who are with lower income. 
These companies resort to conventional financial institutions to seek finance for their 
major operations as well as to deposit their cash surplus both on interest basis. This 
may happen due to either the lack of Islamic banks in many countries or in case of 
Islamic banks’ incapability to finance such huge capital they need.)10( Similarly, the 
firms also may exercise a small portion of transactions made through contracts which 
violate the Shari’ah principles as in case of most companies in the Islamic world.)11( 

For Islamic jurisprudence, these types of joint ventures/partnerships between Muslim 
and non-Muslim investors are with much hard evidences whereby the Muslim 
partners are liable to assume the managerial role to ensure that the conducts of the 
partnership are compatible to Shari’ah principles. In modern terms, this assurance 
can be documented in Articles of Association and Memorandum of Association 
respectively. However, the above scenario has changed significantly with clearly 
segmented investment activities and open ownership of the companies publicly at 
large and their consequences. Therefore, in the absence of Articles of Association that 
will uphold the Shari’ah principles in many of these publicly listed companies, the 
question arises on the conducts of these companies, financial or otherwise,  necessarily 
)9( -See: Yaqubi, N. Participation and trading in equities of companies which main business is primarily lawfull but fraught with 
some prohibited transactions, p.21 and Monzer Kahf, ibid.
)10( - Yaqubi, N. Ibid, pp.4-2.
)11( - Ali Al-Qarahdhaghi, Researches in Islamic economy, p.165.
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Mudarabah)5( or concept of Sharikat al-‘inan.)6(

There are several types of socks: a common stock, which is subject to profit and 
loss, a preferred stock, which earns part of its share in the profits realized at a known 
pre-fixed rate and the loan stock, which earns its profit at a fixed rate of interest. 
Our concern is about the ordinary shares/common stocks, since their acquisition is 
permitted by Islamic jurists, which are similar to the shares in a legal Mudarabah, to 
the exclusion of the other shares since their violation of sharing principle.)7(

With regard to their activities in relation with the Shari’ah compliancy issues, the 
common stock companies are of three major categories:

I. Fully fledged Shari’ah compliant stocks
These are companies engaged in lawful business or businesses such as Islamic banks 
and Islamic insurance companies and do not borrow money on interest, or do not keep 
its surplus in an interest bearing account and deals only in limited cash holdings and 
receivables. Stocks of such companies can be purchased/invest in, held and traded 
without any hindrance from a Shari’ah perspective.)8( In practice, such stocks are 
very rare in all contemporary stock markets and almost all the companies quoted in 
the present day stock markets are, in some way, involved in activities which tend to 
violate the injunctions of Shari’ah. 

II. Companies whose activities are absolutely prohibited
There are companies that involved merely in impermissible businesses hence, the 
stocks of which are should not be invested into nor exchanged/traded because, it will 
entail the direct involvement of the shareholder in that prohibited business. These 
include, but not limited to; conventional banks and insurance companies, companies 
that heavily speculate on future prices, companies that have high percentages of 
non-permissible income or assets used in non-permissible investments or depend 
heavily on interest-based borrowing, alcohol/liquor, tobacco, pork related products, 
non-Halal foods, destructive businesses like weapons manufacture, non-permissible 
entertainments such as hotels, brothels, casinos, gambling, cinemas, pornography 
and the like, Similarly, the exclusion covers the stocks of companies which unfairly 
treat their employees violating their legal rights, pollute the environment and that of 
)5( - This form of partnership involves payment of one partner )called rabb-ul-maal, capital owner( to another )called Mudarib, 
manager) to invest it in a commercial enterprise for an agreed common share in the profit realized.
)6( - In this concept, the partners authorize each other to act independently in making business decisions and agree to be bound by 
such decisions, whether made in the presence or absence of the partners who made them.
)7( - See: Monzer Kahf, Fatawa, Stocks, Shares, Sukuk, Commodities, Options, etc. 2006 )http://monzer.kahf.com/fatawa.html( 
and Seif E-Din, Towards an Islamic Model of Stock Market, J.KAU: Islamic Econ., Vol. 14, p.5.
)8( - Monzer Kahf, Ibid. 
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between two parties. If a contract between two parties executed with their mutual 
consent is detrimental to the interests of a third party, then it may enjoy certain rights 
and options. A case in point is the pre-emptive right )al-shufa( of a partner in joint 
ownership. This pre-emptive right may be extended by analogy, to a situation where 
existing minority shareholders are being adversely affected by any decision of the 
controlling shareholders, such as, to sell additional stocks to the public, to effect a 
change in management, asset sale, mergers and acquisitions etc. 

i) Maslahah mursalah (unrestricted public interest)
There may be certain areas however, which are “unrestricted” by Shari’ah. In such 
cases the principle of “Maslahah mursalah” can be used in order to establish a guiding 
principle for prioritization between areas. For instance, it is quite possible that investors 
may lack information-processing ability and even if all relevant information were 
made available to them, they would not be in a position to absorb and interpret this 
information and take rational investment decisions. Similarly, investors may overreact 
to information and behave in an irrational way. In such cases, can the regulator 
deny permissibility to specific transactions? How would the nature and extent of 
intervention by the regulator be determined? problems such as above may be resolved 
in the framework of maslahah mursalah or “unrestricted” public Interest, which is a 
valid framework of Islamic legislation. Maslahah consists of “considerations which 
secure a benefit or prevent a harm but are, in the mean time, harmonious with the 
objectives )maqasid( of Shariah.  From the means of the objectives, facilitating fair 
trade and lawful exchange of goods and services in the community is concerned. Any 
measure which secures these values falls within the scope of maslahah and anything 
which violates them is mafsadah )evil(, and preventing the latter is also maslahah”. 
Thus, the framework essentially involves a comparison of benefits and costs at a 
macro-level.)4(

1.2 Islamic View on holding shares of a company   
In a stock company, a stock represents a shareholder’s share in the company as a 
documental proof of his/her ownership to a portion of its wealth comprising its paid-
up capital, assets and retained profits. By holding such a share the holder becomes 
a partner in that company and gives authority to its management to do its business 
on behalf of him/her and to benefit, even if the share was bought for the purpose of 
capital gain. This practice is viewed by the contemporary Islamic Jurists who agree on 
the permissibility of participating in the stock market, within the Shari’ah concept of 

)4( See: Seifuddin I. Tag el-Din, Characterizing the Stock-Exchange from an Islamic Perspective, with comments of 
M.Obeidullah, J.KAU: Islamic Econ., Vol. 12, p. 56.



141

العدد )3( دولة قطر- ذو احلجة 1436 هـ - �أكتوبر 2015م

 In
ve

st
in

g 
in

 sh
ar

es
 fr

om
 a

n 
Is

la
m

ic
 P

oi
nt

 o
f v

ie
w

 
ي

الم
س

ر إ
ظو

من
ن 

 م
م

ه
س

األ
ي 

 ف
ار

ثم
ست

اال

demand and supply free from any artificial elements, such as Ihtikar)2( and Najash)3(. 

There should be no interference in the price formation process even by the regulators. 
It may be noted here that while price control and fixation is generally accepted as un-
Islamic, some scholars, such as, Imam Ibn Taimiya admit of its permissibility. Such 
permissibility is subject to the condition that price fixation is intended to combat cases 
of market anomalies caused by impairing the conditions of free competition.. 

f) Entitlement to transact at fair prices
Prices that are an outcome of free play of forces of demand and supply without any 
intervention or manipulation are believed to be fair. However, in some instances, 
pricing is based on a valuation exercise. In such cases the difference between the price 
at which a transaction is executed and the fair price )as per the opinion of valuation 
experts( is termed as Ghabn. The presence of Ghabn makes a transaction unethical. 

g) Entitlement to equal, adequate and accurate information
Islam attaches great importance to the role of information in the market. Release of 
inaccurate information is forbidden. The concealment of vital information )ghish( 
also violates the norms of Islamic ethics and gives the option to annul the contract 
to informationally disadvantaged party. The traditions of the holy prophet )PBUH( 
which emphasize on the information  for valuation of the commodity are obvious. 
Islamic scholars are of the opinion that a transaction must be free from jahalah or 
misrepresentation to be considered Islamic. The institution of a transparent market 
is, thus, quite important and transactions should be executed within the market after 
taking into account all relevant information. It may he noted that the holy traditions 
that deal with the issue, refer to a commodity transaction. In case of a commodity 
transaction, the commodity in question is subject to inspection and both parties can 
be reasonably sure about the benefits that are going to flow from future possession of 
the commodity. Unlike a commodity, however, the benefits from possession of a stock 
are in the form of expected cash flows. These expected cash flows are also subject 
to continuous revision as new events occur. Hence, Islamic ethics requires that all 
information relevant to expected cash flows and asset valuation should be equally 
accessible to all investors in the market. It is consistent with the investors’ right to 
search information, freedom from misrepresentation, and right to equal information.

h) Freedom from Darar (detriment)
Darar refers to the possibility of a third party being adversely affected by a contract 

)2( - attempts to influence prices through creating artificial shortage of supply
)3( an action of bidding up the price without an intention to take delivery
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has made trade lawful )2:275(. Further, no contract is valid if it involves an element 
of coercion for either of the parties. The holy Quran also says: let there be among 
you traffic and trade by mutual goodwill (4:29(. However, this basic norm does not 
imply unbridled freedom to contract and may be sacrificed when there is a trade-off 
with other norms requiring specific injunctions as in the case of the framework for 
conventional finance.

b) Freedom from al riba
All forms of contracts and transactions must be free from riba. This implies that there 
is no reward for time preference and under conditions of zero risk. The question of 
riba has been addressed in a large body of literature and there is a general consensus 
about the meaning and implications of riba.

c) Freedom from al gharar (excessive uncertainty)
All forms of contracts and transactions must be free from excessive gharar. This 
implies that contracting under conditions of excessive uncertainty is not permissible. 
Islamic scholars have identified the conditions and highlighted situations that involve 
excessive uncertainty and consequently, disallow a contract.

d) Freedom from al-qimar (gambling) and al-maysir (unearned income)
Contracting under excessive uncertainty Or gharar is akin to gambling )al-qimar(. 
And uninformed speculation in its worst form is also akin to gambling )al-qimar(. The 
holy Quran and the traditions of the holy Prophet explicitly prohibit gains made from 
games of chance which involve unearned income )al-maysir(. Here it may be noted 
that the term speculation has different connotations. It always involves an attempt to 
predict the future outcome of an event. But the process may or may not be backed by 
collection, analysis and interpretation of relevant information. The former case is very 
much in conformity with Islamic rationality. An Islamic economic unit is required to 
assume risk after making a proper assessment of risk with the help of information. 
All business decisions involve speculation in this sense. It is only the gross absence 
of value-relevant information or conditions of excessive uncertainty that makes 
speculation akin to a game of chance and hence, forbidden.

e) Freedom from price control and manipulation
Islam envisages a free market where prices are determined by forces of genuine 
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Introduction 
Islam being an absolute methodology of life has been continuing applicable to 
contemporary society in all aspects of life including economical and financial dealings 
which are not only charitable but indeed regarded in many cases as obligatory and 
necessary. Numerous verses of the Holy Qur’an and the texts of the prophet )PBUH( 
encourage trade and investment activities, for instance, Al-Qur’an explains: “Allah 
has permitted trade and forbidden interest” )2:275(. Trade in this case can involve all 
forms of legitimate commerce including investing and trading of company shares. 
Similarly, the Messenger of Allah said: ‘Whoever is entrusted with money of an orphan 
should trade with it and should not leave it sitting to be used up by charity’)1(, which 
urges the trustee on the property of people who cannot manage their own property due 
to age )or other reasons(, to invest it in order to yield a return and make it grow until 
they are in a position to do so themselves. Hence, the financial investment activities 
have been given exceptional relevance by the pure texts of Islamic Shari’ah.
Despite the fact that trade and investments activities are of crucial importance since 
the  sources of the Shari’ah are continuing encouraging the need for it, it is no less 
an importance to a Muslim to put the tenets of Islam into practice in all his business 
transactions. They are subject to any limitations that may have been laid down by 
applicable Islamic jurisprudence and hence a Muslim investor has to abide by them 
as the Holy Qur’an emphasizes: “In whatever business you may be, and whatever 
portion you may be reciting from the Qur’an and whatever deed you may be doing We 
are witnesses thereof when you are deeply engrossed therein.”)10:61( 

 

1. Islamic Criteria for Investment in the Stock Market

1.1 Criteria applicable to the Stock Markets’ behavior
The norms and ethics of Islamic finance with regard to the market behavior are well 
known and long established by the scholars in the light of the pure texts of Islam’s 
main sources, in particular, that of describing the rights and obligations of each market 
participant. Hence, the stock markets also abide by the same, some of which are the 
following:

a) Freedom to contract
Islam provides a basic freedom to enter into transactions. The holy Quran says: Allah 

)1( - Narrated by Thirmithi et al. Despite the weakness in the series of narrators of this Hadith, its meaning seems to be correct. 
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Abstract 
Consecutive shortcomings and failures of financial markets along with the moral 
hazards have created a demand for an alternative system for financial markets 
in both the Muslims and non-Muslim secular societies in the West and East. The 
paper investigates possibility of applying Islamic finance principles on investment 
opportunities available to Muslim communities living in either Muslim or non-Muslim 
countries which are predominated by conventional secular systems economically 
and financially, it takes stock of the views of  contemporary scholars regarding 
the consistency of Islamic finance principles for investing in shares of joint stock 
companies, it examines the roles that had been played by Islamic finance and Shari’ah 
scholars to present the investment opportunities for those who are with surplus funds 
but with limited opportunities for investment due to Shari’ah concerns, it  details 
the role of modern science in easing the economic life of people by developing 
techniques catering to the Shari’ah compliance requirements. Eventually, the paper 
applies compare and contrast approach over the methods and techniques adopted for 
devising the indices classifying the shares as Shari’ah compliant or otherwise, the 
paper concludes on finding the points of strength as well as gaps in the existing indices 
for Shari’ah compliance of shares.
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

ملخ�ص

اإىل  اأدت  اأخالقية  مبخاطر  مقرتنة  مالية  اأ�سواق  يف  متكرر  ب�سكل  والف�سل  الق�سور  اأحداث  اإن 

خلق طلب لنظام متبادل يخ�س باأ�سواق مالية يف كل من كيانات م�سلمة وغري م�سلمة يف الغرب 

وال�سرق. وهذه الورقة تبحث عن اإمكانية تطبيق مبادئ التمويل الإ�سالمي على فر�س متوفرة 

حتت  ولكن  امل�سلمة  غري  اأو  امل�سلمة  البلدان  يف  �سواء  تعي�س  م�سلمة  جاليات  اأمام  لال�ستثمار 

حول  العلماء  اآراء  يف  تدقق  اأنها  كما  والتمويل،  القت�ساد  جمايل  يف  التقليدية  النظم  �سيطرة 

الورقة  اأن  حيث  من  خمتلطة  �سركات  اأ�سهم  يف  لال�ستثمار  الإ�سالمي  التمويل  مبادئ  موافقة 

تخترب دور التمويل الإ�سالمي ودور علماء ال�سريعة يف تقدمي فر�س ا�ستثمار ملن عندهم فائ�س 

مايل مع فر�س حمدودة لال�ستثمار ب�سبب ق�سايا �سرعية. والورقة اأي�سا تبحث بالتف�سيل عن 

دور العلم احلديث يف تي�سري حياة النا�س القت�سادية من خالل تطوير التقنيات التي ت�ساعد 

يف ا�ستجابة متطلبات ملوافقة ال�سريعة. وتتخل�س الورقة بتطبيق منهج املقارنة على الأ�ساليب 

وتقنيات مت تبنيها يف اإعداد موؤ�سرات ت�سنيف الأ�سهم كمتوافقة مع ال�سريعة اأو العك�س، ويف 

بيانها  فيها من حيث  الفجوة  املوؤ�سرات وتبني  تلك  القوة يف  نقاط  الورقة عن  تكت�سف  النهاية 

موافقة الأ�سهم لل�سريعة.
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االستثمار في األسهم من منظور إسالمي
 Investing in shares from an Islamic Point of view




