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اWدخار في الفكر اWقتصادي ا'س%مي 

عبد الغني العمومري 

دكتوراه في فقه ا$عامMت 
جامعة سيدي محمد بن عبد اÖ - أستاذ التعليم الثانوي، أكاديمية فاس-مكناس 

يــعــتــبــر اHدخــار ظــاهــرة اقــتــصــاديــة عــرفــهــا ا~نــســان مــنــذ الــقــدم, واعــتــبــرت جــزءا مــن تــصــرفــه الــطــبــيــعــي, 
واســتــخــدمــهــا ضــد اÑــاطــر وعــدم ا^مــان; فــفــي مــرحــلــة اHقــتــصــاد الــبــدائــي, Çــثّــل اHدخــار ف تــخــزيــن 
‑, وف مـرحـلـة اقـتـصـاد اaـقـايـضـة; الـذي يـقـوم ا~نـتـاج  ١الـفـائـض ا~نـتـاجـي, aـواجـهـة اHحـتـيـاجـات اaـسـتـقـبـلـيـة
فـيـه عـلـى الـتـبـادل اaـبـاشـر لـلـسـلـع واäـدمـات, كـان ا~نـسـان يـبـادل الـفـائـض مـن إنـتـاجـه, gـا لـدى اâخـريـن 
‑. ومــع ظــهــور الــنــقــود, كــبــديــل لــنــظــام اaــقــايــضــة, الــذي لــم يــســتــطــع مــســايــرة الــتــطــور  ٢مــن ســلــع أو خــدمــات
اHقـتـصـادي واHجـتـمـاعـي, اهـتـم ا~نـسـان بـاHدخـار الـنـقـدي, بـاعـتـبـار الـنـقـود وحـدات, تـسـهـل عـمـلـيـة الـتـبـادل 

 .‑ ٣التجاري

ك"ان ه"ذا الس"لوك اIق"تصادي، ج"زءا م"ن ا†"تمع اçس"Rم"ي اAول، ام"تثاI ل"لقرآن ال"كر∑ ال"ذي اع"تبر اIدخ"ار وس"يلة 

ل"تحقيق ال"سعادة وال"طمأن"ينة وال"رف"اه؛ ق"ال ت"عال"ى: ﴿وI ®"عل ي"دك م"غلول"ة إل"ى ع"نقك وI تبس"طها ك"ل البس"ط 

ف"تقعد م"لوم"ا م"حسورا﴾ (اçس"راء: ۲۹). وام"تثاI ل"قول"ه ص"لى ا∂ ع"ليه وس"لم ل"كعب ب"ن م"ال"ك: «أم"سك ع"ليك 

 . ٤بعض مالك، فهو خير لك»

وق"د ظه"رت ت"طبيقات اIدخ"ار ف"ي ح"ياة ال"فقهاء وال"علماء ا;س"لمV وع"لى رأس"هم ال"صحاب"ة رض"وان ا∂ ع"ليهم وه"ذا 

يدل على السبق اçسRمي في اIهتمام äواضيع اIقتصاد بصفة عامة، واIدخار بصفة خاصة. 

أهمية موضوع البحث 

إن ن"قطة ال"بدء الس"ليمة Aي اق"تصاد، ي"ري"د ل"نفسه ال"قوة وال"نمو، ت"تمثل ف"ي م"وق"فه ال"صحيح م"ن ع"ملية اIدخ"ار، 

التي هي اAساس اiقيقي الوحيد لعملية التمويل والتنمية. 

١ جFFFون كFFFينيث، جFFFالFFFبريFFFت، تFFFاريFFFخ الFFFفكر ا>قFFFتصادي ا$FFFاضFFFي صFFFورة الFFFحاضFFFر، تFFFرجFFFمة أحFFFمد فFFFؤاد بFFFلبع، عFFFالFFFم الFFFفكر، عFFFدد رقFFFم ٢٦١، 
شتنبر ٢٠٠٠م، ص١٠.

٢ إبFراهFيم الFبدوي، إسFماعFيل، الFتوزيFع والFنقود فFي ا>قFتصاد اCسMFمFي وا>قFتصاد الFوضFعي، جFامFعة الFكويFت، مجFلس النشFر الFعلمي، 
١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م، ص٣١٠.

٣ ا$رجع السابق، ص ٣١٥-٣١٦.
٤ الFبخاري، محFمد بFن إسFماعFيل، صFحيح الFبخاري، ا$Fطبعة السFلفية، ط١، ١٤٠٣هـ، كFتاب: الFوصFايFا، بFاب إذا تFصدق أو أوقFف بFعض 

ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز، حديث رقم ٢٧٥٧،ج٢، ص٢٩٢.
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وم""ن ا;""عروف أن له""ذه ال""عملية م""راح""ل ث""Rث ه""ي: ت""ول""يد ا;""دخ""رات، وت""عبئتها، وت""وظ""يفها؛ ف""إذا ل""م ت""كن ف""ي 

 Iوي"ل و"Ñ دخ"ار، ف"لن ي"كون ه"ناكR"ق"تصاد ال"وط"ني آل"يات ت"عمل ب"قوة واق"تدار، ع"لى ال"توال"د ا;س"تمر وا;"تنام"ي لIا

اس""تثمار وط""ني، ال""لهم إÑ I""وي""ل م""صطنع، س""رع""ان م""ا ي""ذب""ل وي""نزوي؛ أو Ñ""وي""ل خ""ارج""ي، ه""و ب""دوره م""تول""د ع""ن 

مدخرات، لكنها خارجية. 

 I ب"د أن ي"عقب ذل"ك، خ"طوات أخ"رىI ومج"رد وج"ود ا;"دخ"رات، ي"عتبر ش"رط"ا ض"روري"ا، ل"كنه غ"ير ك"اف؛ ح"يث

ت"قل ع"نها أه"مية، وه"ي ت"عبئة ه"ذه ا;"دخ"رات، و®"ميعها وت"راك"مها، ح"تى ت"تأت"ى ل"ها ال"فعال"ية. وت"أت"ي م"رح"لة أخ"رى، 

ه""ي ت""وظ""يف ا;""دخ""رات ف""ي أوج""ه اIس""تثمار الش""رع""ية، ال""تي ت""عود ب""ال""نفع ع""لى ال""فرد وا†""تمع، وí""قق ال""تنمية 

ا;نشودة. 

أهداف البحث 

ي"سعى ه"ذا ال"بحث إل"ى ب"يان أه"مية اIدخ"ار ف"ي ال"فكر اIق"تصادي اçس"Rم"ي، وج"عله س"لوك"ا اق"تصادي"ا ي"وم"يا ح"تى 

ت"تحقق ث"ماره ون"تائ"جه ا;"تمثلة ف"ي ع"Rج ظ"اه"رة اIس"تدان"ة ب"النس"بة ل"¨ف"راد، وعج"ز ا;"وازن"ة ال"عام"ة ل"دى ال"دول"ة. 

وإض"اف"ة إل"ى ذل"ك، ه"ناك أه"داف أخ"رى ل"لبحث م"نها: ب"يان ن"ظرة ال"فكر اIق"تصادي اçس"Rم"ي ;"وض"وع اIدخ"ار، 

وب"يان أه"مية اIدخ"ار ف"ي í"قيق اAم"ن اIق"تصادي واIج"تماع"ي، وب"يان أه"مية وع"دال"ة م"ؤس"سات اIدخ"ار اçس"Rم"ي 

في íفيز اIدخار. 

وا;"Rح"ظ أن غ"ال"بية م"ا ك"تب ع"ن م"وض"وع اIدخ"ار، اه"تم ف"يه أص"حاب"ه إم"ا ب"ال"تموي"ل ال"داخ"لي ل"لتنمية، أو ا;"داخ"ل 

اi"دي"ثة ل"لتنمية، أو ال"تنمية ب"صفة ع"ام"ة؛ وذل"ك م"ن ج"ان"ب اIق"تصاد ال"وض"عي، أم"ا م"ن ن"اح"ية اIق"تصاد اçس"Rم"ي، 

لذلك يبقى مجال البحث فيه خصبا. 

 Äول: ا\دخار في القرآن الكرhالقسم ا

لقد أسس القرآن الكر∑ ;فهوم اIدخار تارة باللفظ، وتارة با;عنى. 

أوI: لفظ اIدخار في القرآن الكر∑ 

وردت ك"لمة اIدخ"ار ف"ي ق"ول"ه ت"عال"ى: ﴿ وَرَسُ"وIً إِلَ"ى بَ"نِي إِسْ"رَائِ"يلَ أَن∫"ي قَ"دْ جِ"ئْتُكُم بِ"آيَ"ةٍ م∫"ن رªب∫"كُمْ ۖ أَن∫"ي أَخْ"لُقُ لَ"كُم 

م∫"نَ ال"ط∫Vِ كَهَ"يْئَةِ ال"طªيْرِ فَ"أَن"فُخُ فِ"يهِ فَ"يَكُونُ طَ"يْرًا بِ"إِذْنِ ال"لªهِ ۖ وَأُبْ"رِئُ اAَْكْ"مَهَ وَاAَْبْ"رَصَ وَأُحْ"يِي ا;َْ"وْتَ"ى بِ"إِذْنِ ال"لªهِ ۖ وَأُنَ"ب∫ئُكُم 

﴾ (آل عمران: ٤۸).  َVِؤْمِنæكُمْ إِن كُنتُم مªَيَةً لø َفِي ذَٰلِك ªخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنªَِا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدä
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وق"ول"ه ت"عال"ى: ﴿وم"ا ت"دخ"رون﴾ يش"ير إل"ى م"عنى اçخ"فاء وال"تخبئة. وله"ذا ق"ال ال"بقاع"ي ف"ي تفس"ير اøي"ة: و;"ا ك"ان 

 . ۱مسكن اçنسان أعز البيوت عنده وأخفى ;ا يريد أن يخفيه قال: في بيوتكم

ث"م ق"ال: وال"ذخ"رة: م"ا اُع"تني ب"ال"تمسك ب"ه عُ"دة ;"ا ش"أن"ه أن ي"حتاج إل"يه ف"يه، ف"ما ك"ان ل"صRح خ"اص"ة ا;"اس"ك ف"هو 

 . ۲ادخار، وما كان لتكسب فيما يكون من القوام فهو احتكار

ثانيا: اøيات التي تدل على اIدخار با;عنى 

ورد مفهوم اIدخار في بعض اøيات القرآنية äعناه I بلفظه، ومن ذلك:  

۱. ق"ول"ه ت"عال"ى: ﴿وأم"ا اê"دار ف"كان ل"غRم"V ي"تيمV ف"ي ا;"دي"نة وك"ان í"ته ك"نز ل"هما وك"ان أب"وه"ما ص"اi"ا ف"أراد 

رب"ك أن ي"بلغا أش"ده"ما ويس"تخرج"ا ك"نزه"ما رح"مة م"ن رب"ك وم"ا ف"علته ع"ن أم"ري ذل"ك ت"أوي"ل م"ا ل"م تس"طع ع"ليه 

صبرا﴾ (الكهف: ۸۱). 

وردت ه"ذه اøي"ة، ف"ي س"ياق ق"صة م"وس"ى م"ع ا{"ضر؛ ال"ذي أن"عم ا∂ ع"ليه ب"علم ل"م يُ"علّمه ا∂ ;"وس"ى ع"ليه الس"Rم؛ 

ل"ذل"ك ط"لب م"وس"ى م"ن ه"ذا ال"عبد ال"صال"ح أن ي"علمه ó"ا ع"لمه ا∂، ش"رط أI ي"سأل"ه م"وس"ى ع"ن ش"يء ح"تى ي"ذك"ره ل"ه. 

ف"قبل م"وس"ى، وان"طلقا م"عا ح"تى أل"فيا س"فينة فخ"رق"ها، ف"أن"كر ع"ليه م"وس"ى، ف"ذكّ"ره ا{"ضر ب"الش"رط ال"ذي ات"فقا ع"ليه، 

ث"م اس"تمرا ف"ي ط"ري"قهما ح"تى إذا وج"دا غ"Rم"ا، ق"تله ا{"ضر، ف"اس"تنكر م"وس"ى ع"ليه الس"Rم ذل"ك اAم"ر ≥"ال"فته ل"ظاه"ر 

ش"ري"عته. ف"ذكّ"ره م"رة أخ"رى ب"العه"د ال"ذي ب"ينهما، ث"م ت"اب"عا س"يره"ما ح"تى وص"R إل"ى ق"ري"ة، ف"اس"تطعما أه"لها، ف"أب"وا أن 

 . ۳يضيفوهما، فأقاما جدارا كان يوشك على السقوط، وذلك iفظ مال اAيتام الذي كان مدفونا íته

ق""ال ا;""اوردي: ادخ""ر اAب ل""ول""دي""ه م""اI ق""بل وف""ات""ه ف""ي ت""لك ال""قري""ة، وب""نى ج""دارا ع""Rم""ة ع""ليه، فسخ""ر ا∂ ا{""ضر 

 . ٤وموسى iفظ هذا ا;ال ا;دخر من الضياع بصيانة اêدار من السقوط

۲. ق"ول"ه ت"عال"ى: ﴿ق"ال ت"زرع"ون س"بع س"نV دأب"ا ف"ما ح"صد≤ ف"ذروه ف"ي س"نبله إI ق"ليó R"ا ت"أك"لون ث"م ي"أت"ي م"ن ب"عد 

ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إI قليó Rا íصنون﴾ (يوسف: ٤۷-٤۸). 

١ الFبقاعFي، إبFراهFيم بFن عFمر، نFظم الFدرر فFي تFناسFب اûيFات والFسور، الFبقاعFي، الFقاهFرة، دار الFكتاب اCسMFمFي، ١٤٠٤ه/١٩٨٤م، ج٤، 
ص٤٠٦.

٢ ا$رجع السابق، ج٤/٤٠٦.
٣ ا$FFFاوردي، عFFFلي بFFFن محFFFمد، الFFFنكت والFFFعيون، بFFFيروت، تFFFحقيق الFFFسيد ابFFFن عFFFبد ا$FFFقصود بFFFن عFFFبد الFFFرحFFFيم، دار الFFFكتب الFFFعلمية، د،تـ،ج٣، 

ص٣٣٦.
٤ ا$رجع السابق، ج٣، ص٣٣٦.
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Ñ"ثل ه"ذه اøي"ات ال"رؤي"ة اIق"تصادي"ة ال"تي ب"نى ع"ليها ي"وس"ف ع"ليه الس"Rم ت"صوره للخ"طة اIدخ"اري"ة؛ ال"تي أع"ده"ا 

للخ"روج م"ن اAزم"ة اIق"تصادي"ة ال"تي س"تقبل ع"ليهم. وق"د Ñ"ثلت ه"ذه ا{"طة اIدخ"اري"ة ä"ا أش"ار ب"ه ي"وس"ف ع"ليه 

الس"Rم ع"لى ا;"لك ب"داي"ة م"ن اIدخ"ار، م"ع أخ"ذ اIح"تياط"ات ال"Rزم"ة ال"تي ي"تطلبها مش"روع ضخ"م كه"ذا ا;ش"روع، م"ن 

 . V۱أجل حصول جودة التخزين، والتخطيط الدقيق للمرحلة القادمة التي ستمتد إلى سبع سن

۲وقد رأى د. عبد اiميد البعلي أن هذه ا{طة لم تكن ادخارية فحسب، بل اهتمت: 

ب"عوام"ل اçن"تاج اIق"تصادي: ب"عناص"ره"ا اIس"تثماري"ة واIدخ"اري"ة، وال"قوة البش"ري"ة ال"عام"لة وا;"نتجة وا;س"تهلكة، -

ويتمثل ذلك في قوله تعالى: ﴿لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون﴾ (يوسف: ٤٦). 

 ب"ال"صناع"ة: ا;"تمثلة ف"ي ق"ول"ه ت"عال"ى: ﴿ث"م ي"أت"ي م"ن ب"عد ذل"ك ع"ام ف"يه ي"غاث ال"ناس وف"يه ي"عصرون﴾ (ي"وس"ف: 

٤۹)، أي: يعصر الناس ما كانوا يعصرونه على عادتهم من زيت ونحوه، وسكر ونحوه. 

 ب"ضرورة وض"ع الس"ياس"ات ل"تنفيذ ا{"طط اIق"تصادي"ة: ت"دل ع"لى ذل"ك اçج"راءات اm"ددة ال"تي ذك"رت"ها ا{"طة ا;"تمثلة 

ف""ي ق""ول ا∂ ت""عال""ى: ﴿ف""ما ح""صد≤ ف""ذروه ف""ي س""نبله إI ق""ليó R""ا ت""أك""لون﴾، ث""م ق""ول""ه ت""عال""ى: ﴿إI ق""ليó R""ا 

í"صنون﴾، وم"ا ت"دل ع"ليه م"ن ع"دم اçس"راف، ب"ل ال"تقليل ف"ي اAك"ل، وت"رش"يد ال"طاق"ة اIدخ"اري"ة س"واء ك"ان ذل"ك ف"ي 

اIدخ"ار Aغ"راض اIس"تهRك وا;"تمثل ف"ي ق"ول"ه ت"عال"ى: ﴿ف"ذروه ف"ي س"نبله﴾ إل"ى ق"ول"ه ت"عال"ى: ﴿ي"أك"لن م"ا ق"دم"تم 

ل"هن﴾، أي: م"ا ادخ"ر≤. أو Aغ"راض اçن"تاج أو اIس"تثمار ا;"تمثل ف"ي ق"ول"ه ت"عال"ى: ﴿إI ق"ليó R"ا í"صنون﴾ أي 

íرزونه وتخبؤونه لبذور الزراعة. 

۳. ق"ول"ه ت"عال"ى: ﴿ك"لوا م"ن ث"مره إذا أث"مر وآت"وا ح"قه ي"وم ح"صاده وI تس"رف"وا إن"ه I ي"حب ا;س"رف"V﴾ (اAن"عام: 

 : ۱٤۲۳)، الذي يشمل حسب ما ذكره زيدان عبد الفتاح قعدان عناصر ثRثة

 اIستهRك: ويستفاد من قوله تعالى: ﴿كلوا من ثمره إذا أثمر﴾.  

 التوزيع: ويستفاد من قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾. 

  .﴾Vيحب ا;سرف I تسرفوا إنه Iدخار: ويستفاد من قوله تعالى: ﴿وIا 

١ الFFFعبيدي، إبFFFراهFFFيم عFFFبد الFFFلطيف، ا>دخFFFار مشFFFروعFFFيته وثFFFمراتFFFه مFFFع نFFFماذج تFFFطبيقية مFFFعاصFFFرة، دبFFFي، دائFFFرة الFFFشؤون اCسMFFFمFFFية والFFFعمل 
الخيري، ط١، ١٤٣٢هـ/٢٠١١م، ص٢٦.

٢ الFFبعلي، عFFبد الحFFميد، "اàسFFلوب الFFقرآنFFي فFFي الFFتعبير ا>قFFتصادي"، مجFFلة الFFوعFFي اCسMFFمFFي، عFFدد ٥٥٤، شFFوال ١٤٣٢هـ/أغسFFطس، 
سبتمبر ٢٠١١م، ص٤١.

٣ قعدان، عبد الفتاح، منهج ا>قتصاد في القرآن، جمعية الدعوة اCسMمية العا$ية، ١٣٩٩هـ/١٩٩٠م، ص١٢٦.
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ث"م خ"لص إل"ى ال"قول ب"أن الس"لوك الس"ليم ف"ي اIس"تهRك وال"توزي"ع دون إف"راط أو ت"فري"ط، I ب"د أن ي"سمح ب"إب"قاء ج"زء 

 . ۱يسير، هذا اêزء هو ما نسميه باIدخار

٤. ق"ول"ه ت"عال"ى: ﴿وI ®"عل ي"دك م"غلول"ة إل"ى ع"نقك وI تبس"طها ك"ل البس"ط ف"تقعد م"لوم"ا م"حسورا﴾ (اçس"راء: 

 .(۲۹

 ق""ال ال""قرط""بي: ف""ي ه""ذه اøي""ة ال""كر�""ة ت""عبير ع""ن ال""بخيل، ال""ذي I ي""قدر م""ن ق""لبه ع""لى إخ""راج ش""يء م""ن م""ال""ه. 

وك"ذل"ك ف"يها م"ثل بس"ط ال"يد، ال"ذي �"ثل ذه"اب ا;"ال. ث"م إن ا{"طاب ف"يها ل"رس"ول ا∂ ص"لى ا∂ ع"ليه وس"لم ف"ي 

 . ۲خاصة نفسه، علمه فيه كيفية اçنفاق، وأمره باIقتصاد؛ Aنه لم يكن يدخر شيئا لغد

 وق"ال زي"دان: م"ثلت ه"ذه اøي"ة، ش"رح"ا ل"لقاع"دة ا;"ثال"ية ف"ي اIع"تدال وال"توازن ف"ي اçن"فاق ل"¨ج"يال ال"قادم"ة ج"ميعها. 

وا∂ ت"عال"ى ي"لزم ال"فرد ال"قادر ب"اIع"تدال، وات"باع الس"لوك اIق"تصادي ال"رش"يد ف"ي اçن"فاق، وه"ذا يس"توج"ب ع"دم إن"فاق 

 . ۳كل الدخل وهو معنى اIدخار

٥. قوله تعالى: ﴿والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بV ذلك قواما﴾.(الفرقان: ٦۷). 

 . ٤معناها كما يقول زيدان: التوازن في اçنفاق، ليبقى ذلك اليسير الذي �كن أن نسميه ادخارا

وله""ذا ق""ال اب""ن ك""ثير: ف""من ص""فات ع""باد ا∂ ال""صاV""i، ك""ما وص""فهم ا∂ ت""عال""ى ف""ي اøي""ة ال""كر�""ة، أن""هم ل""يسوا 

 Iي"كفون"هم، ب"ل ع"د R"ء ع"لى أه"ليهم ف"يقصرون ف"ي ح"قهم فRب"خ Iاج"ة، و"iم"بذري"ن ف"ي إن"فاق"هم ف"يصرف"ون ف"وق ا

 . ٥خيارا، وخير اAمور أوسطها، I هذا وI هذا

القسم الثاني: ا\دخار في السنة النبوية 

وردت ع"ن ال"نبي ص"لى ا∂ ع"ليه وس"لم ال"عدي"د م"ن اAح"ادي"ث ا;"تعلقة ä"وض"وع اIدخ"ار، س"واء ب"ال"لفظ أو ب"ا;"عنى، 

�كن ترتيبها كما يلي: 

أوI: ادخاره صلى ا∂ عليه وسلم لنفسه: 

١ ا$رجع السابق، ص ١٢٦.
٢ القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع àحكام القرآن، دار الكتب ا$صرية، ط٢، ١٣٥٣ه/١٩٣٥م، ج١٠، ص٢٥٠.

٣ قعدان، منهج ا>قتصاد في القرآن، مرجع سابق، ص١٢٦.
٤ ا$رجع السابق، ص١٢٦.

٥ ابFن كFثير، إسFماعFيل بFن عFمر، تFفسير الFقرآن الFعظيم، تFحقيق محFمد حسYF شFمس الFديFن، بFيروت، دار الFكتب الFعلمية، مFنشورات محFمد 
علي بيضون، ط١، ١٤١٩هـ، ج٦، ص١١٢.
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ل"م ي"كن ص"لى ا∂ ع"ليه وس"لم ي"دخ"ر ل"نفسه ش"يئا ل"غد، حس"ب م"ا ورد ع"ن ال"ترم"ذي ب"سنده ع"ن أن"س رض"ي ا∂ ع"نه 

 . ۱قال: «كان النبي صلى ا∂ عليه وسلم I يدخر شيئا لغد»

وقد فسر شراح هذا اiديث عدم ادخاره صلى ا∂ عليه وسلم لنفسه شيئا، كما يلي: 

ق"ال ال"بيهقي ف"ي ش"عب ا�ç"ان: ك"ان ص"لى ا∂ ع"ليه وس"لم ي"عام"ل ف"يما ب"ينه وب"V م"وIه ع"لى ح"سن ال"ظن، •

واIن"تظار دون اi"بس واIدخ"ار، وك"ان I يحتج"ز ل"نفسه ل"يوم"ه م"ن أم"سه، ف"أم"ا ث"ياب"ه ف"إ∆"ا ي"عده"ا ل"دي"نه I ع"لى 

إب"قاء ع"ليها ل"غد. وه"كذا آIت اi"رب، ك"ان ي"حبسها ل"نصر اAول"ياء وك"بت اAع"داء ع"لى ح"كم اIس"تعمال ó"ا 

. وأم"ا م"ا ك"ان ي"نبذ ل"ه، ف"إ∆"ا ن"ساؤه ك"ن  ۲ت"صدق ب"ه ف"ي ح"يات"ه. وله"ذا ق"ال: «إن"ا I ن"ورث م"ا ت"رك"ناه ص"دق"ة»

ي"نبذن ل"ه م"ا ص"ار ف"ي م"لكهن، وي"ده"ن Ñ"ليكا وí"وي"R م"نه ل"هن. وق"د ص"ح أن"ه ل"م ي"كن ي"دخ"ر ش"يئا ل"غد، ف"إن 

اح"تبس ع"نده ش"يء ف"R ع"لى ن"ية ال"غد. وق"يل: I ي"دخ"ر م"لكا، ب"ل ي"دخ"ر Ñ"ليكا، وق"يل: ل"م ي"كن ي"دخ"ره ع"لى 

 . ۳أمل البقاء إلى الغد

وق"ال ا;"بارك"فوري ف"ي í"فة اAح"وذي: «ك"ان ال"نبي I ي"دخ"ر ش"يئا» ل"سماح"ة ن"فسه وم"زي"د ث"قته ب"رب"ه (ل"غد)، أي •

 . ٤ملكا بل Ñليكا

ثانيا: ادخاره صلى ا∂ عليه وسلم Aهله وعياله: 

ك"ان ص"لى ا∂ ع"ليه وس"لم ي"دخ"ر Aه"له ق"وت س"نة، ف"عن ع"مر رض"ي ا∂ ع"نه ق"ال: «ك"ان"ت أم"وال ب"ني ال"نضير ó"ا أف"اء 

٥ا∂ ع"لى رس"ول ا∂ ص"لى ا∂ ع"ليه وس"لم ó"ا ل"م ي"وج"ف ا;س"لمون ع"ليه ب"خيل وI رك"اب، ف"كان"ت ل"رس"ول ا∂ ص"لى 

ا∂ ع"ليه وس"لم خ"اص"ة ي"نفق ع"لى أه"له م"نها ن"فقة س"نته، ث"م ي"جعل م"ا ب"قي ف"ي الس"Rح وال"كراع ع"دة ف"ي س"بيل 

 . ٦ا∂»

١ الFترمFذي، محFمد بFن عFيسى، سF° الFترمFذي، بFيروت، دار الFفكر لFلطباعFة والنشFر والFتوزيFع، بFيروت، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٥م، كFتاب: الFزهFد عFن 
رسFFول اÖ صFFلى اÖ عFFليه وسFFلم، بFFاب مFFا جFFاء فFFي مFFعيشة الFFنبي صFFلى اÖ عFFليه وسFFلم وأهFFله، حFFديFFث رقFFم ٢٣٦٩، ص ٦٨٤. وقFFال هFFذا 

حديث غريب.
٢ الFبخاري، صFحيح الFبخاري، مFرجFع سFابFق، كFتاب: الFفرائFض، بFاب قFول الFنبي صFلى اÖ عFليه وسFلم: > نFورث مFا تFركFنا صFدقFة، حFديFث 

رقم ٦٧٣٠،ج٤، ص٢٣٧.
٣ الFبيهقي، أحFمد بFن الحسYF، شFعب اCيFمان، تFحقيق عFبد الFعلي عFبد الحFميد حFامFد، مFكتبة الFرشFد للنشFر والFتوزيFع بFالFريFاض بFالFتعاون 

مع الدار السلفية ببومباي بالهند، ط١، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م، ج٣، ص٦٥.
٤ ا$باركفوري، محمد بن عبد الرحمن، تحفة اàحوذي بشرح جامع الترمذي، بيروت، دار الكتب العلمية، د، ت، ج٧، ص٢٢.

٥ أوجFFف: حFFث وأسFFرع: مجFFمع الFFلغة الFFعربFFية بFFمصر، ا$عجFFم الFFوسFFيط، مFFكتبة الشFFروق الFFدولFFية، ط٤، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م، بFFاب الFFواو، ص 
 .١٠١٤

٦ الFFبخاري، صFFحيح الFFبخاري، مFFرجFFع سFFابFFق، كFFتاب: الFFجهاد والFFسير، بFFاب ا$FFجن ومFFن يFFترس بFFترس صFFاحFFبه، حFFديFFث رقFFم ٢٩٠٤، ج٤، 
ص٣٨.
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وزاد ال"ترم"ذي: «ي"عزل ن"فقة أه"له س"نة ث"م ي"جعل م"ا ب"قي ف"ي ال"كراع والس"Rح ع"دة ف"ي س"بيل ا∂» وق"ال: ح"سن 

 . ۱صحيح

وا{""Rص""ة ك""ما ق""ال اب""ن دق""يق ال""عيد: (يح""مل ح""دي""ث «I ي""دخ""ر ش""يئا ل""غد» ع""لى اIدخ""ار ل""نفسه، وح""دي""ث 

۲«وي"حبس Aه"له ق"وت س"نتهم» ع"لى اIدخ"ار ل"غيره، ول"و ك"ان ل"ه ف"ي ذل"ك م"شارك"ة، ل"كن ا;"عنى أن"هم ا;"قصد 

 . ۳باIدخار دونه حتى لو لم يوجدوا لم يدخر)

ثالثا: ادخار iوم اAضاحي  

، وف"يما ي"لي: أح"ادي"ث  ٤ورد ع"ن ال"نبي ص"لى ا∂ ع"ليه وس"لم النه"ي ع"ن ادخ"ار i"وم اAض"اح"ي، ث"م أب"اح"ه ب"عد ذل"ك

ادخار iوم اAضاحي، ثم أقوال الفقهاء فيها، ثم خRصة أحكام ادخارها. 

۱. أحاديث ادخار iوم اAضاحي 

ع"ن س"لمة ب"ن اAك"وع ق"ال: ق"ال ال"نبي ص"لى ا∂ ع"ليه وس"لم: «م"ن ض"حى م"نكم ف"R ي"صبحن ب"عد ث"ال"ثة وب"قي ف"ي •

ب"يته م"نه ش"يء» ف"لما ك"ان ال"عام ا;"قبل، ق"ال"وا: ي"ا رس"ول ا∂ ن"فعل ك"ما ف"علنا ال"عام ا;"اض"ي؟ ق"ال: «ك"لوا وأط"عموا 

 . ٥وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها»

وف"ي ح"دي"ث آخ"ر رواه مس"لم ب"سنده ع"ن ع"بد ا∂ ب"ن واق"د، ق"ال: «نه"ى رس"ول ا∂ ص"لى ا∂ ع"ليه وس"لم ع"ن أك"ل •

i"وم ال"ضحاي"ا ب"عد ث"Rث»، ق"ال ع"بد ا∂ ب"ن أب"ي ب"كر: ف"ذك"رت ذل"ك ل"عمرة، ف"قال"ت: ص"دق، س"معت ع"ائ"شة، 

ت"قول: دف أه"ل أب"يات م"ن أه"ل ال"بادي"ة ح"ضرة اAض"حى زم"ن رس"ول ا∂ ص"لى ا∂ ع"ليه وس"لم، ف"قال رس"ول ا∂ 

ص"لى ا∂ ع"ليه وس"لم: «ادخ"روا ث"Rث"ا، ث"م ت"صدق"وا ä"ا ب"قي»، ف"لما ك"ان ب"عد ذل"ك، ق"ال"وا: ي"ا رس"ول ا∂، إن ال"ناس 

، ف"قال رس"ول ا∂ ص"لى ا∂ ع"ليه وس"لم: «وم"ا ذاك؟»  ٦يتخ"ذون اAس"قية م"ن ض"حاي"اه"م، ويج"ملون م"نها ال"ودك

١ الترمذي، س° الترمذي، مرجع سابق، أبواب الجهاد، باب ما جاء في الفيء، حديث رقم ١٧٢٥، ص ٥٢٢.
٢ الFFبخاري، صFFحيح الFFبخاري، مFFرجFFع سFFابFFق، كFFتاب: الFFنفقات، بFFاب حFFبس الFFرجFFل قFFوت سFFنة عFFلى أهFFله وكFFيف نFFفقات الFFعيال؟ حFFديFFث رقFFم 

٥٣٥٧، ج٣، ص٤٢٥.
٣ ا$باركفوري، تحفة اàحوذي بشرح جامع الترمذي، مرجع سابق، ٧/٢٢.

٤ العبيدي، ا>دخار مشروعيته وثمراته، مرجع سابق، ص٤١.
٥ الFبخاري، صFحيح الFبخاري، مFرجFع سFابFق، كFتاب اàضFاحFي: بFاب مFا يFؤكFل مFن لFحوم اàضFاحFي ومFا يFتزود مFنها، حFديFث رقFم ٥٥٦٩، 

ج٤، ص٩.
٦ يجFFملون الFFودك: يFFذيFFبون، والFFودك: الشحFFم، (مجFFمع الFFلغة الFFعربFFية بFFمصر، ا$عجFFم الFFوسFFيط، مFFرجFFع سFFابFFق، بFFاب الFFجيم، ص ١٣٦؛ وبFFاب 

الواو، ص١٠٢٢).
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ق""ال""وا: نه""يت أن ت""ؤك""ل i""وم ال""ضحاي""ا ب""عد ث""Rث، ف""قال: «إ∆""ا نه""يتكم م""ن أج""ل ال""داف""ة ال""تي دف""ت، ف""كلوا 

 . ۱وادخروا وتصدقوا»

۲. أقوال الفقهاء في ادخار iوم اAضاحي 

۲ت"كلم ال"فقهاء ع"ن أس"باب اi"ظر واçب"اح"ة ف"ي م"وض"وع اAض"اح"ي ك"ثيرا، م"نهم: ال"شاف"عي وأح"مد وال"بيهقي واب"ن 

  : ۳قدامة

ق"ال ال"شاف"عي: (ويش"به Aن ي"كون نه"ي رس"ول ا∂ ص"لى ا∂ ع"ليه وس"لم ع"ن إم"ساك i"وم ال"ضحاي"ا ب"عد ث"Rث إذا •

ك"ان"ت ال"داف"ة ع"لى م"عنى اIخ"تيار I ع"لى م"عنى ال"فرض، واح"تج ب"قول"ه ع"ز وج"ل: ﴿ف"كلوا م"نها وأط"عموا ال"بائ"س 

الفقير﴾ (اiج: ۲٦). 

وق"ال أح"مد: ق"د روي"نا ف"ي اi"دي"ث ال"ثاب"ت، ع"ن س"لمة ب"ن اAك"وع، أن ال"نبي ص"لى ا∂ ع"ليه وس"لم ق"ال: «ك"لوا •

وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان فيه شدة»، وهذا يدل على أن النهي كان للمعنى الذي أشار إليه. 

ون"قل ع"ن أح"مد أي"ضا أن"ه ق"ال: وق"د روي"نا ف"ي اi"دي"ث ال"ثاب"ت، ع"ن ي"حيى ب"ن س"عيد، ع"ن ع"مرة، ع"ن ع"ائ"شة •

رض"ي ا∂ ع"نها ق"ال"ت: ك"نا ∆"لح م"نه، ون"قدم ب"ه ا;"دي"نة، ف"قال ال"نبي ص"لى ا∂ ع"ليه وس"لم: «I ت"أك"لوا إI ث"Rث"ة 

. وه"ذا اi"دي"ث ي"دل ع"لى أن"ه ك"ان ع"لى اIخ"تيار. وروي"نا ف"ي  ٤أي"ام وليس"ت ب"عز�"ة، ول"كن أراد أن يُ"طْعِمَ م"نه»

ح"دي"ث ج"اب"ر ب"ن ع"بد ا∂، وق"تادة ب"ن ال"نعمان اAن"صاري"V، ع"ن ال"نبي ص"لى ا∂ ع"ليه وس"لم أن"ه أرخ"ص ف"يه ب"عد م"ا 

 . ٥نهى عنه مطلقا)

وق"ال ال"بيهقي رح"مه ا∂: (وس"بب التح"ر∑ واçح"Rل ف"يه، ح"دي"ث ع"ائ"شة ع"ن ال"نبي ص"لى ا∂ ع"ليه وس"لم وع"لى •

م"ن ع"لمه أن ي"صير إل"يه. ق"ال: ف"ال"رخ"صة ب"عده"ا ل"واح"د م"ن م"عنيV، إم"ا Iخ"تRف اi"ال"V، ف"إذا دف"ت ال"داف"ة ث"بت 

النه""ي ع""ن إم""ساك i""وم ال""ضحاي""ا ب""عد ث""Rث، وإذا ل""م ت""دف داف""ة ف""ال""رخ""صة ث""اب""تة ب""اAك""ل وال""تزود واIدخ""ار 

١ الFقشيري، مسFلم بFن الFحجاج، صFحيح مسFلم، دار طFيبة، ط١، ١٤٢٦هـ/٢٠٠٦م، كFتاب: اàضFاحFي، بFاب مFا كFان مFن الFنهي عFن أكFل 
لحوم اàضاحي بعد ثMث في أول اCسMم وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء، حديث رقم ١٩٧١، ج١، ص٩٤٧.

٢ الFFFFبيهقي، أحFFFFمد بFFFFن الحسYFFFF، مFFFFعرفFFFFة الFFFFس° واûثFFFFار، تFFFFحقيق عFFFFبد ا$FFFFعطي أمYFFFF قFFFFلعجي، كFFFFراتFFFFشي-بFFFFاكسFFFFتان، جFFFFامFFFFعة الFFFFدراسFFFFات 
اCسMمية، ا$نصورة-القاهرة، دار قتيبة /دار الوعي/دار الوفاء، ط١، ١٤١١هـ/١٩٩١م، ج١٤، ص٥٦.

٣ ابFن قFدامFة، مFوفFق الFديFن، ا$Fغني، تFحقيق عFبد اÖ بFن عFبد ا$Fحسن الFتركFي وعFبد الFفتاح محFمد الحFلو، دار عFالFم الFكتب، ط٣، ١٤١٧هـ/
١٩٩٧م، ج ١٣، ص٣٨١.

٤ البخاري، صحيح البخاري، كتاب: اàضاحي، باب ما يؤكل من لحوم اàضاحي وما يتزود منها، حديث رقم ٥٥٧٠، ج٤، ص٩.
٥ البيهقي، معرفة الس° واûثار، مرجع سابق، ج١٤، ص٥٦.
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وال"صدق"ة، وي"حتمل أن ي"كون النه"ي ع"ن إم"ساك i"وم ال"ضحاي"ا ب"عد ث"Rث م"نسوخ"ا ف"ي ك"ل ح"ال، ف"يمسك 

اçنسان من ضحيته ما شاء ويتصدق äا شاء).  

وق"ال اب"ن ق"دام"ة: (وي"جوز ادخ"ار i"وم اAض"اح"ي ف"وق ث"Rث، ف"ي ق"ول ع"ام"ة أه"ل ال"علم. ول"م يج"زه ع"لي، وI اب"ن •

ع"مر رض"ي ا∂ ع"نه Aن ال"نبي ص"لى ا∂ ع"ليه وس"لم نه"ى ع"ن ادخ"ار i"وم اAض"اح"ي ف"وق ث"Rث. ول"نا، أن ال"نبي 

ص""لى ا∂ ع""ليه وس""لم ق""ال: «نه""يتكم ع""ن زي""ارة ال""قبور ف""زوروه""ا، ونه""يتكم ع""ن i""وم اAض""اح""ي ف""وق ث""Rث 

۱ف"ام"سكوا م"ا ب"دا ل"كم». وروت ع"ائ"شة رض"ي ا∂ ع"نها أن ال"نبي ص"لى ا∂ ع"ليه وس"لم ق"ال: «إ∆"ا نه"يتكم ل"لداف"ة 

ال"تي دف"ت، ف"كلوا، وت"زودوا، وت"صدق"وا، وادخ"روا». وق"ال أح"مد: ف"يه أس"ان"يد ص"حاح ف"أم"ا ع"لي واب"ن ع"مر ف"لم 

 . ۲يبلغهما ترخيص رسول ا∂ صلى ا∂ عليه وسلم وقد كانوا سمعوا النهي، فرووا على ما سمعوا)

۳. خRصة أحكام ادخار iوم اAضاحي 

۳بناء على ما سبق، اختلف الفقهاء في حكم ادخار iوم اAضاحي على أربعة أقوال حسب رأي القرطبي وهي: 

القول اAول: I يدخر من الضحايا بعد ثRث، وقد روي عن علي وابن عمر رضي ا∂ عنهما. 

ال"قول ال"ثان"ي: إن النه"ي ع"ن اIدخ"ار م"نسوخ، وع"ليه ي"دخ"ر إل"ى أي وق"ت ي"ري"د. وه"و ق"ول أب"ي س"عيد ا{"دري وب"ري"دة 

اAسلمي. 

القول الثالث: يجوز اAكل منها مطلقا. 

ال"قول ال"راب"ع: ف"صّل أص"حاب ه"ذا ال"قول حس"ب ح"اج"ة وظ"رف ال"ناس ال"ذي ي"عيشون ف"يه وق"ت اAض"اح"ي، ف"إن ك"ان"ت 

ب"ال"ناس ح"اج"ة ف"R ي"دخ"ر، Aن النه"ي ك"ان ل"وج"ود ع"لة وه"ي ال"داف"ة ال"تي دف"ت، و;"ا ارت"فعت ال"علة، ارت"فع النه"ي 

ا;تقدم، A Iنه منسوخ. 

٤. حثه صلى ا∂ عليه وسلم على اIدخار: 

وردت ع"ن ال"نبي ص"لى ا∂ ع"ليه وس"لم أح"ادي"ث ن"بوي"ة ح"ثت ع"لى م"بدأ اIدخ"ار، ض"مان"ا Iس"تمراري"ة اi"ياة، وخ"اص"ة 

. منها:  ٤ل¨وIد والذرية ومن في حكمهم، من أجل عدم تركهم فقراء عالة على ا†تمع

١ مسFFلم، صFFحيح مسFFلم، كFFتاب: اàضFFاحFFي، بFFاب بFFيان مFFا كFFان مFFن الFFنهي عFFن أكFFل لFFحوم اàضFFاحFFي بFFعد ثMFFث فFFي أول اCسMFFم وبFFيان 
نسخه وإباحته إلى متى شاء. حديث رقم ١٩٧٧، ص ٩٥٠.

٢ ابن قدامة، ا$غني، مرجع سابق، ج١٣، ص٣٨١.
٣ القرطبي، الجامع àحكام القرآن، مرجع سابق، ج١٤، ص٣٧٥.

٤ العبيدي، ا>دخار مشروعيته وثمراته، مرجع سابق، ص ٤٣.
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م"ا رواه ال"بخاري ب"سنده ع"ن ع"ام"ر ب"ن س"عد، ع"ن س"عد ب"ن أب"ي وق"اص رض"ي ا∂ ع"نه، ق"ال: ج"اء ال"نبي ص"لى ا∂ •

ع"ليه وس"لم ي"عودن"ي وأن"ا ä"كة، وه"و ي"كره أن �"وت ب"اAرض ال"تي ه"اج"ر م"نها، ق"ال: «ي"رح"م ا∂ اب"ن ع"فراء»، 

ق"لت: ي"ا رس"ول ا∂، أوص"ي ä"ال"ي ك"له؟ ق"ال: «I»، ق"لت: ف"الش"طر، ق"ال: «I»، ق"لت: ال"ثلث، ق"ال: «ف"ال"ثلث، 

وال"ثلث ك"ثير، إن"ك أن ت"دع ورث"تك أغ"نياء خ"ير م"ن أن ت"دع"هم ع"ال"ة ي"تكففون ال"ناس ف"ي أي"دي"هم، وإن"ك م"هما 

أن"فقت م"ن ن"فقة، ف"إن"ها ص"دق"ة، ح"تى ال"لقمة ال"تي ت"رف"عها إل"ى ف"ي ام"رأت"ك، وعس"ى ا∂ أن ي"رف"عك، ف"ينتفع ب"ك 

 . ۱ناس ويضر بك آخرون»، ولم يكن له يومئذ إI ابنة)

وم"ا رواه ال"بخاري ب"سنده ع"ن ك"عب ب"ن م"ال"ك رض"ي ا∂ ع"نه، وه"و أح"د ال"ثRث"ة ال"ذي"ن خ"لفوا، أراد أن ي"قدم •

ج"ميع م"ا �"لك ص"دق"ة ف"رح"ا واب"تهاج"ا ب"قبول ت"وب"ته، إI أن ال"نبي ص"لى ا∂ ع"ليه وس"لم أم"ره ب"اçم"ساك ع"لى ب"عض 

 . ۲ماله، فقال: «أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك»، قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر

۳وم"ا رواه ال"ترم"ذي ع"ن ع"بد ا∂ ب"ن س"رج"س ا;"زن"ي أن ال"نبي ص"لى ا∂ ع"ليه وس"لم ق"ال: «ال"سمت اi"سن وال"تؤدة •

 . ٤واIقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة»

وا;"قصود ب"اIق"تصاد ف"ي ه"ذا اi"دي"ث اAخ"ير: اIدخ"ار؛ Aن"ه ي"عد ف"ضيلة دي"نية í"قق ل"لمدخ"ر م"ا ه"و ب"حاج"ة م"اس"ة 

إل"يه م"ن ض"مان ال"هناء ل"نفسه وAه"له وب"ال"تال"ي †"تمعه، وم"ا ه"و ف"ي أم"س اi"اج"ة إل"يه م"ن رض"ى ا∂ ت"عال"ى وط"اع"ته ف"يما 

 . ٥يأمر به من اعتدال وتوسط في اçنفاق، وادخار القدر ا;ستطاع من غير تبذير أو إسراف

 ÑسلمOالقسم الثالث: ا\دخار عند علماء ا

۱. ا\دخار عند الصحابة رضوان اÖ عليهم: 

ي"غلب ع"لى ف"هم ال"بعض، أن ال"صحاب"ة رض"وان ا∂ ع"ليهم، ل"م ي"كن ل"دي"هم اه"تمام ي"ذك"ر ب"ا;"ال وج"معه وت"وظ"يفه، 

وإ∆"ا ك"ان ك"ل ه"مهم، اAع"مال اAخ"روي"ة. أم"ا ال"دن"يا وال"نظر ف"يها، ف"كل ذل"ك ب"عيد ع"ن دائ"رة اه"تمام"هم. إI أن 

ال"دراس"ة ال"علمية اê"ادة i"يات"هم وت"تبع م"واق"فهم وأق"وال"هم، ت"كشف ل"نا ع"ن خ"طأ ه"ذا ال"فهم، وف"قدان"ه أي رص"يد م"ن 

١ البخاري، صحيح البخاري، كتاب: الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس، حديث رقم ٢٥٩١، ج٣/١٠٠٦.
٢ سبق تخريجه.

٣ الFسمت: الFطريFق الFواضFح، وا$FذهFب والFسكينة والFهيأة والFوقFار. [انFظر: مجFمع الFلغة الFعربFية بFمصر، ا$عجFم الFوسFيط، مFرجFع سFابFق، بFاب 
السY، ص ٤٤٧].

٤ الترمذي، س° الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في الحياء، حديث رقم ٢٠١٧، ص ٥٩١. وقال: حديث حسن غريب.
٥ الهادي، أحمد محمد حسن، "ا>دخار في النظام اCسMمي"، مجلة العلوم والبحوث اCسMمية، عدد ١٢، ج٢، ٢٠١١م، ص٥.
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ال"صحة وال"صواب. ف"قد ك"ان ال"صحاب"ة رض"ي ا∂ ع"نهم ي"نظرون ل"¨م"وال واm"اف"ظة ع"ليها ع"لى أن"ها م"ن أم"ور ال"دن"يا 

 : ۱واøخرة معا، وóا يدل على ذلك

- م""ا روي ع""ن ع""مر ب""ن ا{""طاب - رض""ي ا∂ ع""نه أن""ه ك""ان ي""نصح ا;س""لمV ب""اIدخ""ار م""ن ع""طائ""هم، واس""تثماره، 

وي"قول ل"هم: (ف"لو أن"ه إذا خ"رج ع"طاء أح"د ه"ؤIء اب"تاع م"نه غ"نما ف"جعلها ب"سواده"م ف"إذا خ"رج ع"طاؤه ث"ان"ية اب"تاع 

ال"رأس وال"رأس"V ف"جعله ف"يها، ف"إن ب"قي أح"د م"ن ول"ده ك"ان ل"هم ش"يء ق"د اع"تقدوه، ف"إن"ي I أدري م"ا ي"كون ب"عدي، 

وإن"ي Aع"م ب"نصيحتي م"ن ط"وق"ني ا∂ أم"ره، ف"إن رس"ول ا∂ ص"لى ا∂ ع"ليه وس"لم، ق"ال: «م"ن م"ات غ"اش"ا ل"رع"يته ل"م 

 . ۳يرح ريح اêنة»)  ۲

ق"ال ج"رب"ية ب"ن أح"مد ب"ن س"نيان اi"ارث"ي ف"ي ت"عقيبه ع"لى ه"ذه ال"رواي"ة، أن ع"مر رض"ي ا∂ ع"نه ق"د وج"ه ال"ناس إل"ى 

 . ٤ادخار ا;ال واستثماره ليبقى لذرية اçنسان من بعده شيء يعتمد عليه

ك"ما وج"ه ا{"ليفة ع"مر رض"ي ا∂ ع"نه، إل"ى ض"رورة تقس"يم ال"فرد دخ"له إل"ى ق"سمV، ي"كون ال"قسم اAول م"نه خ"اص"ا 

ب"إش"باع ا;"طال"ب اIس"تهRك"ية، ف"ي ح"V ي"كون ال"قسم ال"ثان"ي خ"اص"ا ب"تكوي"ن رؤوس أم"وال ج"دي"دة م"نتجة، وق"د Ñ"ثل 

ه"ذا ال"قسم ف"ي ت"لك ال"فترة، ف"ي اIس"تغRل اi"يوان"ي. وó"ا ®"در اçش"ارة إل"يه أن م"ا دف"ع ا{"ليفة ;"ثل ه"ذا ال"توج"يه، 

ه"و ح"قيقة ال"دخ"ل ال"نقدي ال"ذي زاد ع"ن ح"اج"ة ال"فرد اIس"تهRك"ية، ó"ا دف"ع إل"ى ال"توج"يه ب"ضرورة ادخ"ار ج"زء م"ن 

 . ٥الدخل واستهRك اêزء اøخر

ويج"د ا;"تأم"ل ف"ي ح"قيقة ال"توج"يه ال"صادر ع"ن ع"مر ب"ن ا{"طاب رض"ي ا∂ ع"نه، أن"ه ق"د ح"ذر م"ن ت"صرف"V خ"طري"ن 

هما: 

اAول: استهRك الدخل كله، äا في ذلك اAشياء الضرورية وغيرها. -

- . ٦الثاني: اكتناز جزء من مال الدخل أو استثماره في أمور غير صاiة، أو غير منتجة

١ الFحقبانFي، فFالFح بFن عFبد اÖ بFن محFمد، "ا>دخFار الFعائFلي وأثFره فFي الFتنمية ا>قFتصاديFة مFن مFنظور إسMFمFي مFع دراسFة تFطبيقية عFلى 
ا$ملكة العربية السعودية"، (رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، ١٩٩٩م)، ص ١٨٨.

٢ مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: اCيمان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، حديث رقم ٢٢٧، ص ٧٥.
٣ البMذري، أحمد، فتوح البلدان، (بيروت، دار ومكتبة الهMل، ١٩٨٨م)، ص ٤٣٥.

٤ الFFFحارثFFFي، جFFFريFFFبة بFFFن أحFFFمد بFFFن سFFFنيان، الFFFفقه ا>قFFFتصادي àمFFFير ا$FFFؤمFFFنY عFFFمر بFFFن الخFFFطاب، دار اàنFFFدلFFFس، ط١، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م، 
ص٤٤٧.

٥ العبيدي، ا>دخار مشروعيته وثمراته مع نماذج تطبيقية معاصرة، مرجع سابق، ص ٤٥.
٦ ا$رجع السابق، ص ٤٦.
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- م"ا ورد ع"ن س"لمان ال"فارس"ي – رض"ي ا∂ ع"نه – أن"ه اش"ترى وس"قا م"ن ط"عام ف"قيل ل"ه: ي"ا أب"ا ع"بد ا∂ ت"فعل ه"ذا 

وأن""ت ص""اح""ب رس""ول ا∂ ص""لى ا∂ ع""ليه وس""لم؟ ف""قال: إن ال""نفس إذا أح""رزت رزق""ها اط""مأن""ت وت""فرغ""ت ل""لعبادة 

 . ۱وأيس منها الوسواس

ق"ال م"صطفى م"فلح ال"قضاة: (فس"لمان ال"فارس"ي -رض"ي ا∂ ع"نه ي"بV أن ال"غاي"ة م"ن ع"ملية اIدخ"ار، ت"تمثل ف"ي 

 I ،ن"شغال ب"كيفية ال"تحصل ع"لى س"بل ال"عيشIال"وص"ول إل"ى ال"راح"ة النفس"ية، وه"ذه ال"راح"ة ت"أت"ي م"ن ع"دم ال"تفكير وا

س"يما ف"ي ال"ظروف ال"صعبة، ال"تي ق"د �"ر ب"ها اçن"سان دون س"اب"ق إن"ذار، ك"ذل"ك ف"إن ه"ذه ال"طمأن"ينة ت"كون ن"تيجة 

Ñ"كن ا;س"لم م"ن ال"قيام ä"ا أم"ره ا∂ ع"لى خ"ير وج"ه. وم"صداق ه"ذا ق"ول م"ال"ك ب"ن دي"نار ع"ندم"ا س"ئل ع"ن ك"ثرة ش"رائ"ه 

ل""لطعام: «ه""ذا ص""وم وص""Rة». أي إن ه""ذا ال""طعام، ي""عV ا;س""لم ع""لى ال""قيام ب""ال""فروض ال""تي اف""ترض""ها ا∂ س""بحان""ه 

وت""عال""ى ع""ليه، ذل""ك أن ال""نفس البش""ري""ة I ق""وام ل""ها إI ب""ه. وك""ما ه""و م""علوم أن م""ا I ي""تم ال""واج""ب إI ب""ه ف""هو 

 . ۲واجب)

 . ۳- م"ا روي ك"ذل"ك ع"ن اب"ن م"سعود -رض"ي ا∂ ع"نه أن"ه ك"ان ي"دخ"ر ا;"ال ل"نوائ"ب ال"ده"ر، وأن"ه ق"د ت"رك س"بعV أل"فا

  . ٤ونقل أيضا عن الزبير رضي ا∂ عنه أن جميع ماله كان خمسV ألف ألف

 - م""ا أخ""رج""ه اب""ن أب""ي ال""دن""يا ب""سنده ع""ن إس""ماع""يل ال""همدان""ي ع""ن أب""يه ع""ن ج""ده أن ال""شعبي م""ات وت""رك عش""رة 

 . ٥آIف

ثانيا: اIدخار عند التابعV وأتباعهم: 

ك"ان ;"وض"وع اIدخ"ار أه"مية ك"بيرة ع"ند ال"تاب"عV وأت"باع"هم، م"نهم أب"و اAس"ود ال"دؤل"ي وأب"و ي"وس"ف ومح"مد ب"ن 

اiسن الشيباني. 

۲. ا\دخار عند أبي يوسف (توفي ۱۸۲هـ): 

١ اàصفهاني، أبو نعيم، حلية اàولياء وطبقات اàصفياء، دار الفكر، ١٤١٦هـ/١٩٩٦م، ج١، ص٢٠٧.
٢ ابFFن أبFFي الFFدنFFيا، أبFFو بFFكر، إصMFFح ا$FFال، دراسFFة وتFFحقيق مFFصطفى مFFفلح الFFقضاة، دار الFFوفFFاء، ط١، ١٤١٠هـ/١٩٩٠م، ص١٢٣ مFFن 

الجزء الخاص بالدراسة.
٣ ا$رجع السابق، ص ٣٤٢.
٤ ا$رجع السابق، ص٣٤٢.
٥ ا$رجع السابق، ص ٣٤٦.
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اه"تم أب"و ي"وس"ف ف"ي ك"تاب"ه (ا{"راج) ب"وج"ه م"ن أوج"ه اIدخ"ار، وه"و اIدخ"ار اi"كوم"ي، وك"ان اه"تمام"ه ب"ه م"ن خ"Rل 

اi"فاظ ع"لى م"دخ"رات ال"دول"ة، وخ"صوص"ا ف"يما ي"تعلق ب"تحصيل اê"باي"ة، ب"ذك"ر م"بدأ (اق"تصادي"ة اê"باي"ة وم"واص"فات 

موظفيها). 

مواصفات موظفيها 

ب"قدر اه"تمام أب"ي ي"وس"ف ب"تحقيق م"بدأ اIق"تصاد ف"ي ج"باي"ة ال"صدق"ات، ف"إن"ه ك"ان أي"ضا ش"دي"د اIه"تمام ب"أن ت"توف"ر ف"ي 

م"وظ"ف اê"باي"ة م"واص"فات خ"اص"ة، ®"عله أه"R له"ذا ا;"نصب ا{"طير. ف"هو ي"قول ف"ي ك"تاب"ه إل"ى ه"ارون ال"رش"يد: (وم"ر 

ي"ا أم"ير ا;"ؤم"نV ب"اخ"تيار رج"ل أم"V ث"قة ع"فيف ن"اص"ح م"أم"ون ع"ليك وع"لى رع"يتك، ف"ول"ه ج"مع ال"صدق"ات، وم"ره 

ف"ليوج"ه ف"يها أق"وام"ا ي"رت"ضيهم وي"سأل ع"ن م"ذاه"بهم وط"رائ"قهم وأم"ان"ات"هم، يج"معون إل"يه ص"دق"ات ال"بRد. ف"إذا 

اج"تمعت إل"يه، أم"رت"ه ف"يها ä"ا أم"ر ا∂ ج"ل ث"ناؤه ب"ه ف"أن"فذه، وI ت"ول"ها ع"مال ا{"راج، ف"إن م"ال ال"صدق"ة I ي"نبغي أن 

 . ۱يدخل في مال ا{راج)

۳. ا\دخار عند ا9مام محمد بن ا%سن الشيباني (توفي ۱۸۹هـ): 

ت"ناول اçم"ام ال"عال"م وال"فقيه مح"مد ب"ن اi"سن الش"يبان"ي م"وض"وع اIدخ"ار، م"ن خ"Rل ب"يان م"رات"ب الكس"ب وأه"داف"ه، 

وحكم اIدخار. 

أهمية الكسب لتحقيق العبودية ∂ تعالى: 

ب"V اçم"ام مح"مد ب"ن اi"سن الش"يبان"ي ع"Rق"ة الكس"ب ب"ال"عبادة وال"طاع"ة ف"قال: (إن ا∂ ف"رض ع"لى ال"عباد اIك"تساب 

ل"طلب ا;"عاش ليس"تعينوا ب"ه ع"لى ط"اع"ة ا∂، وا∂ ي"قول ف"ي ك"تاب"ه ال"عزي"ز ﴿واب"تغوا م"ن ف"ضل ا∂ واذك"روا ا∂ ك"ثيرا 

 . ۲لعلكم تفلحون﴾ (اêمعة: ۱۰)، فجعل اIكتساب سببا للعبادة)

ث"م أش"ار إل"ى أه"مية الكس"ب ف"قال: (ط"لب الكس"ب ف"ري"ضة ع"لى ك"ل مس"لم ك"ما أن ال"علم ف"ري"ضة، وه"ذا ال"لفظ 

ي"روي"ه اب"ن م"سعود رض"ي ا∂ ع"نه ع"ن رس"ول ا∂ ص"لى ا∂ ع"ليه وس"لم أن"ه ق"ال:« ط"لب الكس"ب ف"ري"ضة ع"لى ك"ل 

مس"لم». وف"ي رواي"ة ق"ال: «ط"لب الكس"ب ب"عد ال"صRة ا;"كتوب"ة ال"فري"ضة ب"عد ال"فري"ضة». وق"ال ال"نبي ص"لى ا∂ ع"ليه 

 . ۳وسلم: «طلب اRiل كمقارعة اAبطال، ومن بات كاI من طلب اRiل بات مغفورا له»

١ ا$رجع سابق، ص ٨٠.
٢ الFFشيبانFFي محFFمد بFFن الFFحسن، ا>كFFتساب فFFي الFFرزق ا$سFFتطاب، بFFيروت، تFFحقيق محFFمود عFFرنFFوس، دار الFFكتب الFFعلمية، ط١، ١٤٠٦هـ/

١٩٨٦م، ص١٧.
٣ البيهقي، شعب اCيمان، مرجع سابق، ج٢، ص٤٣٨.
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 V"ن أم"وت بA) :هاد، ف"قال"êون"قل ع"ن ع"مر ب"ن ا{"طاب رض"ي ا∂ ع"نه أن"ه ك"ان ي"قدم درج"ة الكس"ب ع"لى درج"ة ا

ش"عبتي رح"لي أض"رب ف"ي اAرض أب"تغي م"ن ف"ضل ا∂، أح"ب إل"ي م"ن أن أق"تل م"جاه"دا ف"ي س"بيل ا∂، Aن ا∂ ت"عال"ى 

ق"دم ال"ذي"ن ي"ضرب"ون ف"ي اAرض ي"بتغون م"ن ف"ضله ع"لى ا†"اه"دي"ن ب"قول"ه ت"عال"ى: ﴿وآخ"رون ي"ضرب"ون ف"ي اAرض 

 . ۱يبتغون من فضل ا∂﴾. ا;زمل: ۱۸)

 مراتب الكسب وأهدافه: 

وق"د أوض"حها ف"قال: (ث"م الكس"ب ع"لى م"رات"ب، ف"مقدار م"ا I ب"د ل"كل واح"د م"نه؛ ي"عني م"ا ي"قيم ب"ه ص"لبه، ي"فترض 

ع"لى ك"ل أح"د اك"تساب"ه ع"ينا Aن"ه I ي"توص"ل إل"ى إق"ام"ة ال"فرائ"ض إI ب"ه، وم"ا ي"توص"ل ب"ه إل"ى إق"ام"ة ال"فرائ"ض ي"كون 

ف"رض"ا. ف"إن ل"م يكتس"ب زي"ادة ع"لى ذل"ك ف"هو ف"ي س"عة م"ن ذل"ك ل"قول"ه ص"لى ا∂ ع"ليه وس"لم «م"ن أص"بح آم"نا ف"ي 

 . ، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأ∆ا حيزت له الدنيا بحذافيرها»)  ٤سربه ۳ ۲

أم"ا ب"عد ح"د ال"كفاي"ة، ف"هو ي"رى أن"ه ي"جب ع"لى اçن"سان ق"ضاء ال"دي"ن إن ك"ان ع"ليه دي"ن، وال"نفقة ع"لى ال"عيال م"ن 

زوج"ة وأوIد ب"قدر ك"فاي"تهم، ك"ما ت"شمل ال"نفقة ك"ذل"ك ال"وال"دي"ن، Aن ن"فقتهما مس"تحق ع"ليه م"ع عس"رت"ه، أم"ا غ"ير 

 Iتس"تحق ن"فقتهم ع"ليه إ I ن"هA ،ن"فاق ع"ليهمÀ"ي"فترض ع"لى ا;"رء الكس"ب ل R"رم، ف"mال"وال"دي"ن؛ م"ن ذوي ال"رح"م ا

ب"اع"تبار ص"فة ال"يسار. ول"كنه ي"ندب إل"ى الكس"ب واçن"فاق ع"ليهم ;"ا ف"يه م"ن ص"لة ال"رح"م، وه"و م"ندوب إل"يه ف"ي 

٥الشرع. 

حكم اIدخار: 

ب"عد ب"يان"ه رح"مة ا∂ ع"ليه أه"مية الكس"ب، وأن"واع ا;س"تحقات ال"واج"بة ف"ي ا;"ال. ان"تقل إل"ى م"سأل"ة ج"مع ا;"ال أو م"ا 

: (وب"عد ذل"ك، اAم"ر م"وس"ع ع"ليه، ف"إن ش"اء اكتس"ب وج"مع ا;"ال، وإن ش"اء أب"ى، Aن الس"لف  ٦ي"سمى ب"اIدخ"ار ف"قال

رحمهم ا∂؛ منهم من جمع ا;ال، ومنهم من لم يفعل، فعرفنا أن كR الطرفV مباح.  

�١ الشيباني، ا>كتساب في الرزق ا$ستطاب، مرجع سابق، ص ١٧-١٨.
٢ السرب بالكسر: النفس. 

٣ الFترمFذي، سF° الFترمFذي، كFتاب: الFزهFد عFن رسFول اÖ صFلى اÖ عFليه وسFلم، بFاب فFي الFتوكFل عFلى اÖ، حFديFث رقFم ٢٣٥٣، ص ٦٨١. 
وقال: حديث حسن غريب.

٤ الشيباني، ا>كتساب، مرجع سابق، ص ٣٥.
٥ ا$FFFرجFFFع الFFFسابFFFق، ص ٣٦-٣٧؛ [انFFFظر كFFFذلFFFك: الFFFرمFFFانFFFي، زيFFFد بFFFن محFFFمد، اàربFFFعون ا>قFFFتصاديFFFة -صFFFور مFFFن السFFFبق ا>قFFFتصادي فFFFي 

اCسMم دار طويق للنشر والتوزيع، ط١، ١٤٢٢هـ/٢٠٠١م، ص١٢].

٦ الشيباني، ا>كتساب، مرجع سابق، ص ٣٧-٣٨.
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وأم"ا اê"مع: ف"لما روي ع"ن ال"نبي ص"لى ا∂ ع"ليه وس"لم: «م"ن ط"لب ال"دن"يا ح"IR م"تعففا ل"قي ا∂ ت"عال"ى ووج"هه •

ك"ال"قمر ل"يلة ال"بدر، وم"ن ط"لبها م"تفاخ"را م"كاث"را ل"قي ا∂ ت"عال"ى وه"و ع"ليه غ"ضبان»، ف"دل ع"لى أن ج"مع ا;"ال 

ع"لى ط"ري"ق ال"تعفف م"باح. وك"ان ص"لى ا∂ ع"ليه وس"لم ي"قول ف"ي دع"ائ"ه: «ال"لهم اج"عل أوس"ع رزق"ي ع"ند ك"بري 

، وكان كذلك. فقد اجتمع له أربعون شاة حلوبة، وفدك، وسهم بخيبر في آخر عمره.   ۱وانقضاء عمري»

وأم"ا اIم"تناع: فلح"دي"ث ع"ائ"شة رض"ي ا∂ ع"نها ع"ن رس"ول ا∂ ص"لى ا∂ ع"ليه وس"لم: «ل"و ك"ان Iب"ن آدم وادي"ان •

 . ۲من مال لتمنى إليهما ثالثا، وI �¨ جوف ابن آدم إI التراب، ويتوب ا∂ على من تاب»)

 ÑسلمOفكرين اOثالثا: ا\دخار عند قدماء ا

اختلفت آراء قدماء ا;فكرين ا;سلمV حول اIدخار من شخص øخر، وفيما يلي ذكر لبعض آرائهم في ا;وضوع.  

۱. اIدخار عند أبي حامد الغزالي (توفي ٥۰٥هـ):  

íدث اçمام الغزالي في كتاباته عن ثRثة أنواع من اIدخار هي: ادخار الطعام وادخار النقود واIدخار التجاري. 

 ادخار الطعام 

. ف"قسم  ۳ذك"ر ذل"ك ف"ي ك"تاب"ه (م"يزان ال"عمل)، وب"التح"دي"د ف"ي ب"اب: (ت"ناول ا;"ال وم"ا ف"ي كس"به م"ن ال"وظ"ائ"ف)

ادخ"ار ال"طعام إل"ى ث"Rث درج"ات: ف"أدن"اه"ا: ي"وم ول"يلة. وأوس"طها: ق"وت س"نة. وأع"Rه"ا: م"ا ي"جاوز س"نة. ل"كن أرف"ع 

ال"درج"ات ب"النس"بة إل"يه، ه"ي درج"ة م"ن I ي"دخ"ر ش"يئا، وله"ذا ق"ال: (وأرف"ع ال"درج"ات درج"ة م"ن I ي"لتفت إل"ى غ"ده، 

وق"صر ه"مته ع"لى ي"وم"ه، وم"ن ي"وم"ه ع"لى س"اع"ته، وم"ن س"اع"ته ع"لى ن"فسه، وق"دّر ن"فسه ك"ل i"ظة م"رR"í م"ن ال"دن"يا 

 . ٤مستعدا لRرíال)

 ادخار النقود 

ك"ان ل"لغزال"ي ف"يه ك"Rم ك"ثير، ذك"ره ف"ي (ك"تاب ذم البخ"ل وذم ح"ب ا;"ال) م"ن (إح"ياء ع"لوم ال"دي"ن)، وي"رى ف"يه أن 

ج"مع ا;"ال وادخ"اره م"ن ب"اب س"وء ال"ظن ب"ا∂ ت"عال"ى؛ س"واء ك"ان اله"دف م"نه ال"تكاث"ر وال"تفاخ"ر أو اIق"تداء ب"ال"صحاب"ة 

ف"ي اس"تعمال"ه ف"ي أوج"ه ا{"ير وال"طاع"ات، وف"ي ذل"ك ي"قول: (وأن"ت ت"دخ"ر ا;"ال و®"معه خ"وف"ا م"ن ال"فقر، وذل"ك م"ن 

س""وء ال""ظن ب""ا∂ ع""ز وج""ل، وق""لة ال""يقV ب""ضمان""ه، وك""فى ب""ه إث""ما، وع""ساك أن ®""مع ا;""ال ل""نعيم ال""دن""يا وزه""رت""ها 

١ الFطبرانFي، سFليمان بFن أحFمد، ا$عجFم اàوسFط، الFطبرانFي، تFحقيق طFارق بFن عFوض اÖ بFن محFمد عFبد ا$Fحسن بFن إبFراهFيم الFحسيني، 
القاهرة، دار الحرمY، د، ت، حديث رقم ٣٦١١، ج٤، ص٦٢.

٢ مسلم، صحيح مسلم، كتاب: الزكاة، باب لو أن >بن آدم واديY >بتغى ثالثا، حديث رقم ١٠٤٨، ص ٤٦٣.
٣ الغزالي، أبو حامد، ميزان العمل، تحقيق سليمان دنيا، دار ا$عارف، ط١، ١٩٦٤م، ص ٣٨٠.

٤ الغزالي، ميزان العمل، مرجع سابق، ص ٣٨٠.
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وش"هوات"ها ول"ذت"ها، ول"قد ب"لغنا أن رس"ول ا∂ ص"لى ا∂ ع"ليه وس"لم ي"قول: « ش"رار أم"تي ال"ذي"ن غ"ذوا ب"ال"نعيم ف"رب"ت 

، وب"لغنا أن ب"عض أه"ل ال"علم ق"ال: ل"يجيء ي"وم ال"قيام"ة ق"وم ي"طلبون ح"سنات ل"هم ف"يقال ل"هم:  ۱ع"ليهم أج"ساده"م»

أذه"بتم ط"يبات"كم ف"ي ح"يات"كم ال"دن"يا واس"تمتعتم ب"ها. وأن"ت ف"ي غ"فلة ق"د ح"رم"ت ن"عيم اøخ"رة بس"بب ن"عيم ال"دن"يا، 

 . ۲فيا لها من حسرة ومصيبة)

ث""م ي""ضيف: (ف""إن""ك إن زع""مت أن""ك م""تأس ب""ال""صحاب""ة بج""مع ا;""ال ل""لتعفف وال""بذل ف""ي س""بيل ا∂ ف""تدب""ر أم""رك، 

وي"حك! ه"ل ®"د م"ن اR"iل ف"ي ده"رك ك"ما وج"دوا ف"ي ده"ره"م؟ أو íس"ب أن"ك م"حتاط ف"ي ط"لب اR"iل ك"ما 

اح"تاط"وا ...ف"هؤIء ا;"تّقون ك"ان"وا ف"ي ج"دة اçس"Rم واR"iل م"وج"ود ل"دي"هم، ت"رك"وا ا;"ال وج"R م"ن اi"ساب، م"خاف"ة 

أن ي"قوم خ"ير ا;"ال بش"ره، وأن"ت ب"غاي"ة اAم"ن واR"iل ف"ي ده"رك م"فقود، ت"تكال"ب ع"لى اAوس"اخ ك"ما ت"زع"م أن"ك ®"مع 

 . ۳ا;"ال م"ن اR"iل، وي"حك! أي"ن اR"iل فتج"معه؟ وح"تى إن وج"د اR"iل، أم"ا ت"خاف أن ي"تغير ع"ند ال"غنى ق"لبك)

 . ٤ثم يختم بقوله: (فأما جمع ا;ال في دهرنا، فأعاذنا ا∂ وإياكم منه)

۲. اIدخار عند أبي الفضل جعفر الدمشقي (كان حيا سنة ٥۷۰هـ): 

ل"م يس"تعمل أب"و ال"فضل ج"عفر ال"دم"شقي ف"ي ك"تاب"ه (اçش"ارة إل"ى م"حاس"ن ال"تجارة) ل"فظ (اIدخ"ار)، وإ∆"ا اس"تعمل 

ل"فظ (ح"فظ ا;"ال)، ك"ما ذك"ر ف"يه ق"واع"د اق"تصادي"ة وق"واع"د أخ"Rق"ية ي"جب ع"لى ا;"رء أن ي"عمل ب"ها. وه"ذه ال"قواع"د 

، وكل مجموعة منها، يندرج íتها ما يRئمها على النحو اøتي:  ٥صنفها رفعت العوضي إلى ثRث مجموعات

 القواعد اIقتصادية iفظ ا;ال: 

أI ينفق أكثر óا يكسب: فإنه متى فعل ذلك، لم يلبث ا;ال أن يفنى، وI يبقى منه شيء البتة. •

أI ي"كون م"ا ي"نفق م"ساوي"ا ;"ا يكس"به: ب"ل ي"كون دون"ه ل"يبقى م"ا ي"كون ع"نده ل"نائ"بة I ت"ؤم"ن، أو آف"ة أو وض"يعة •

فيما يعانيه. 

أن يحذر الرجل أن �د يده إلى ما يعجز عنه وعن القيام به. •

أI يشغل ماله بالشيء الذي يبطئ خروجه عنه. •

١ ابFن أبFي الFدنFيا، أبFو بFكر، كFتاب الFجوع، تFحقيق محFمد خFير رمFضان يFوسFف، دار ابFن حFزم، ط٢، ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م، حFديFث رقFم ١٧٣، 
ص ١١٤. 

٢ الغزالي، أبو حامد، إحياء علوم الدين، دار السMم، القاهرة، ط١، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م، ج٢، ص١١٦٧.
٣ ا$رجع السابق، ج٢، ص١١٦٧.

٤_ ا$رجع السابق، ج٢، ص١١٦٧..
٥ العوضي، رفعت، من التراث ا>قتصادي للمسلمY، كلية التجارة جامعة اàزهر، ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م، ج٢، ص من ٥٧-٦١.
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أن يكون الرجل سريعا إلى بيع ®ارته بطيئا عن بيع عقاره. •

 القواعد اAخRقية iفظ ا;ال:  

وهي نوعان: القواعد اAخRقية ا;وجبة، وهي:  

اAخ"Rق وال"قناع"ة: وط"لب ال"علم وج"مع ا;"ال. وإن"فاق اAم"وال ف"ي أب"واب"ها، وم"نها م"ا ي"عود ف"ي اøخ"رة ن"فعه. وح"سن 

ت"دب"ير ا;"ال: وه"ذه ق"اع"دة ذك"ره"ا ال"دم"شقي ف"ي م"وض"ع آخ"ر وó"ا ق"ال ف"ي ذل"ك: اع"لم أن"ك Ñ"لك اAم"وال م"ا م"لكت 

  . ۱فيها حسن التدبير

أما القواعد اAخRقية السالبة، وهي: ا;عصية، والتبذير، وقواعد اçنفاق، وهي قسمان:  

* القواعد ا;وجبة لÀنفاق، وهي القواعد التي ينبغي اIلتزام والعمل بها، وهي: 

معرفة أبواب اêميل والرغبة فيها. -

معرفة أبواب اiق الRزم وعدم اçخRل بها. -

اIقتصار في اçنفاق على حاجته. -

أI يتعدى في اçنفاق أهل طبقته. -

أن ي"عرف م"قادي"ر م"ا يس"تحق ك"ل ب"اب ó"ا ي"حتاج إل"يه، وي"نفق ف"يه ب"قدر ح"اج"ته. وI ي"زي"د ف"ي ب"اب، ف"يضطر -

أن يقصر في آخر. 

- Iاج"ة إل"يه، و"iي"قدم ات"خاذ ش"يء يفس"د أو ي"ضيع ق"بل أوان ا R"اج"ة إل"ى ك"ل ش"يء، ف"iأن ي"عرف أوق"ات ا

ي"ؤخ"ر ش"يئا ق"د ق"رب وق"ت اi"اج"ة إل"يه، ف"يكون ات"خاذه إل"يه ع"لى وق"ت إع"جال واض"طرار، أو ي"فوت أوان اi"اج"ة 

إليه، فيكون اتخاذه بعد ذلك باطR. أو يعز فR يجده إI بالغRء. 

أن يفضل له بعد ذلك، ما يدخره لزمانه ونوائب دهره. -

١ العوضي، من التراث ا>قتصادي للمسلمY، مرجع سابق، ج٢، ص من ٥٧-٦١.
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 ، ، وال"بذخ ، وال"تقتير ۳* ال"قواع"د ال"سال"بة ل"Àن"فاق: وه"ي ت"لك ال"تي ي"لزم اIح"تياط واIب"تعاد ع"نها، وه"ي: ال"لؤم ۲ ۱

 . ٥٤وسوء التدبير

۳. اIدخار عند ابن خلدون (توفي ۸۰۸ هـ): 

 V"دخ"ار، ث"م بR"اج"ات ال"ضروري"ة ول"iصول ع"لى ا;"ال لس"د ا"iدث اب"ن خ"لدون ف"ي م"قدم"ته ع"ن ف"ضل ال"عمل ف"ي ا"í

العRقة ما بV اIدخار والتنمية. 

 العمل واIدخار: 

Iح"ظ إب"راه"يم ع"بد ال"لطيف ال"عبيدي أن ا;"قصود م"ن ال"عمل ب"شكل ع"ام ف"ي ن"ظر اب"ن خ"لدون ه"و: اب"تغاء ال"رزق، 

وه"و اi"اص"ل أو ا;"قتنى م"ن اAم"وال ب"عد ال"عمل وال"سعي، إذا ع"ادت ع"لى ص"اح"بها ب"ا;"نفعة وح"صلت ل"ه ث"مرت"ها م"ن 

اçن""فاق ف""ي ح""اج""ات""ه. وه""ذا ه""و اAس""اس ال""ذي اس""تند إل""يه اب""ن خ""لدون ل""لتفري""ق ب""V ن""وع""V م""ن اAم""وال: اAرزاق 

وا;"كاس"ب، ح"يث إن اçن"سان I ي"عمل م"ن أج"ل س"د ح"اج"ات"ه ف"قط، ب"ل يحس"ب ح"ساب ا;س"تقبل وي"دف"عه ا{"وف 

م"ن ت"قلبات اAح"وال – س"واء أك"ان خ"وف"ا ع"لى ن"فسه أو ع"يال"ه – إل"ى اق"تناء م"كاس"ب ق"د ي"نتفع ب"ها ف"ي ا;س"تقبل. 

وه""ذا ي""عني أن اب""ن خ""لدون ق""د م""يز ب""V اIس""تهRك واIدخ""ار، وه""و م""ا ي""قاب""ل ف""ائ""ض ال""عمل ب""عد اس""تيفاء ج""ميع 

اi""اج""يات. أي أن ا;""كاس""ب ف""ي ن""ظر اب""ن خ""لدون، Ñ""ثل اIدخ""ار ف""ي ع""صرن""ا. وح""تى اIدخ""ار ن""فسه ت""ختلف 

 . ٦مستوياته عند ابن خلدون، بقدر أهميته، وبقدر مستوى اIنتفاع به

وي"رى اب"ن خ"لدون، أن ا;"كاس"ب ه"ي ق"يم اAع"مال، ف"إذا ك"ثرت اAع"مال ك"ثرت ق"يمها، ف"كثرت م"كاس"بهم ض"رورة، 

ودع"تهم أح"وال ال"رف"ه وال"غنى إل"ى ال"ترف وح"اج"ات"ه م"ن ال"تأن"ق ف"ي ا;"ساك"ن وا;"Rب"س واس"تجادة اøن"ية وا;"اع"ون وات"خاذ 

١ يFعني: اCمFساك عFن أبFواب الجFميل مFثل اCمFساك عFن مFواسFاة الFقرابFة واàفFضال عFلى الFصديFق، وتFفقد ذوي الحFرمFات، وتFعاهFد أبFواب 
الFFبر. ومFFن اCمFFساك عFFن أبFFواب الFFبر، اCمFFساك عFFن الFFصدقFFة عFFلى مFFحاويFFج الFFناس، وكFFل ذلFFك عFFلى قFFدر اCمFFكان والFFوسFFع والFFطاقFFة. [انFFظر: 

العوضي، من التراث ا>قتصادي للمسلمY، مرجع سابق، ج٢، ص: من ٥٧-٦١].

 ،YلمFتصادي للمسFتراث ا>قFن الFي، مFعوضFظر: الFعيال. [انFح الFصالFل ومFهàوات اFثل أقFه، مFع لFدفFنه و> مFد مFا > بFلى مFتضييق عFنه الF٢ وم
مرجع سابق، ج٢، ص من ٥٧-٦١].

٣ وهو أن يتعدى الرجل ما يتخذه أهل طبقته وطوره فيما يتغدى به أو ما عساه أن يلبسه طلبا للمباهاة. 
٤ وهFFو أ> يFFوزع نFFفقته فFFي جFFميع حFFوائFFجه عFFلى الFFتقسيط وا>سFFتواء، حFFتى يFFصرف إلFFى كFFل بFFاب مFFنها قFFدر اسFFتحقاقFFه. ومFFن سFFوء الFFتدبFFير 
أيFضا، أ> يFتقدم فFي اتFخاذ الFشيء الFذي يFحتاج إلFيه عFند كFثرتFه وإمFكانFه واàمFن مFن فFساد يFعرض لFه، فFيؤخFر ذلFك إلFى حYF تFدعFوه إلFيه 

الFFحاجFFة مFFع شFFدة ا>ضFFطرار فFFيأخFFذه كFFيفما اتFFفق، وبFFما كFFان مFFن اàثFFمان، ويFFزول عFFن حFFكم ا>خFFتيار. ومFFن سFFوء الFFتدبFFير أيFFضا أن يFFتقدم 

فFFي اتFFخاذ مFFا يFFحتاج إلFFيه فFFي مFFدة يفسFFد فFFيها، كشFFرائFFه قFFبل أوان الFFحاجFFة إلFFيه أو يFFتلف بFFإهFFمالFFه لFFصيانFFته وتFFرك الFFحوطFFة عFFليه. [انFFظر: 

العوضي، من التراث ا>قتصادي للمسلمY، مرجع سابق، ج٢، ص: من ٥٧-٦١].

٥ العوضي، من التراث ا>قتصادي للمسلمY، مرجع سابق، ص: من ٥٧-٦١.
٦ العبيدي، ا>دخار مشروعيته وثمراته، مرجع سابق، ص ٥٧.
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ا{"دم وا;"راك"ب. وه"ذه ك"لها أع"مال تس"تدع"ى ب"قيمها وي"ختار ا;ه"رة ف"ي ص"ناع"تها وال"قيام ع"ليها، ف"تنفق أس"واق 

  . ۱اAعمال والصنائع، ويكثر دخل ا;صر وخرجه. ويحصل اليسار ;نتحلي ذلك من قبل أعمالهم

 اIدخار والتنمية: 

يش""ير اب""ن خ""لدون إل""ى أن ال""عمل ي""وج""د ال""قيمة، وم""ن ه""نا تظه""ر أه""مية ال""عمل ف""ي زي""ادة اçن""تاج وب""ال""تال""ي زي""ادة 

ال"دخ"ل وم"ا يح"دث"ه م"ن í"ري"ك ل"لسوق، إذ ي"بV أن ال"طلب ي"زي"د ب"زي"ادة ال"دخ"ل، إذ ك"لما زاد دخ"ل اçن"سان ك"لما 

زادت ط"لبات"ه وك"ثرت ح"اج"يات"ه، وي"بV أن إن"فاق ش"خص أو ق"طاع م"ا، إ∆"ا ه"و ب"حقيقته دخ"ل ل"شخص أو ق"طاع آخ"ر، 

 . ۲وهذا كله يؤثر في اiركة اIقتصادية للمجتمع ككل

وع"ن دور ا;"ال وم"ا يح"دث"ه م"ن أث"ر ف"ي ت"نمية ا†"تمع، يش"ير اب"ن خ"لدون إل"ى ذل"ك ب"قول"ه: (وم"تى زاد ال"عمران زادت 

اAع"مال ث"ان"ية. ث"م زاد ال"ترف ت"اب"عا للكس"ب وزادت ع"وائ"ده وح"اج"ات"ه. واس"تنبطت ال"صنائ"ع ل"تحصيلها، ف"زادت 

ق"يمها، وت"ضاع"ف الكس"ب ف"ي ا;"دي"نة ل"ذل"ك ث"ان"ية، ون"فقت س"وق اAع"مال ب"ها أك"ثر م"ن اAول. وك"ذا ف"ي ال"زي"ادة 

ال"ثان"ية وال"ثال"ثة. Aن اAع"مال ال"زائ"دة ك"لها ت"ختص ب"ال"ترف وال"غنى، ب"خRف اAع"مال اAص"لية ال"تي ت"ختص ب"ا;"عاش. 

ف"ا;"صر إذا ف"ضل ب"عمران واح"د، ف"فضله ب"زي"ادة كس"ب ورف"ه وب"عوائ"د م"ن ال"ترف I ت"وج"د ف"ي اøخ"ر؛ ف"ما ك"ان ع"مران"ه 

م"ن اAم"صار أك"ثر وأوف"ر، ك"ان ح"ال أه"له ف"ي ال"ترف أب"لغ م"ن ح"ال ا;"صر ال"ذي دون"ه … ح"تى تنته"ي إل"ى اAم"صار 

ال""تي I ت""وف""ي أع""مال""ها ب""ضرورات""ها، وI ت""عد ف""ي اAم""صار إذ ه""ي م""ن ق""بيل ال""قرى وا;""در. ف""لذل""ك ®""د أه""ل ه""ذه 

اAم"صار ال"صغيرة ض"عفاء اAح"وال م"تقارب"V ف"ي ال"فقر وا{"صاص"ة، ;"ا أن أع"مال"هم I ت"في ب"ضرورات"هم. وI ي"فضل م"ا 

 . ۳يتأثلونه كسبا، فR تنمو، وهم لذلك مساكV محاويج، إI في اAقل النادر)

(توفي ۸۳۸هـ):  ٤٤. اIدخار عند أحمد الدêي

أل"ف أح"مد ال"دê"ي ك"تاب"ا س"ماه: (ال"فRك"ة وا;"فلوك"ون)؛ أي ال"فقر وال"فقراء، ت"ناول ف"يه ال"عRق"ة م"ا ب"V اIدخ"ار 

والتوكل، وكذا أسباب عدم íقق اIدخار. 

١ ابFFFFن خFFFFلدون، عFFFFبد الFFFFرحFFFFمن بFFFFن محFFFFمد، مFFFFقدمFFFFة ابFFFFن خFFFFلدون، تFFFFحقيق عFFFFبد اÖ محFFFFمد الFFFFدرويFFFFش، دمFFFFشق، دار الFFFFبلخي، دمFFFFشق، ط١، 
١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م، ج٢، ص٣٢.

٢ العبيدي، ا>دخار مشروعيته وثمراته، مرجع سابق، ص ٥٧.
٣ ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مرجع سابق، ج٢، ص٣٢-٣٣.

٤ أحFFمد بFFن عFFلي بFFن عFFبد اÖ شFFهاب الFFديFFن الFFدلFFجي، (٧٧٠هـ-٨٣٨هـ/١٣٦٨م-١٤٣٥م)، فFFاضFFل مFFصري، لFFه اشFFتغال بFFالFFفلسفة. حFFكم 
بFFإراقFFة دمFFه لFFزنFFدقFFته. نسFFبته إلFFى دلFFجة (مFFن صFFعيد مFFصر)، تFFعلم فFFي الFFبMد ا$FFصريFFة، واشFFتهر بFFدمFFشق، وتFFوفFFي بFFالFFقاهFFرة. لFFه كFFتب مFFنها 
(الFFFفMكFFFة وا$FFFفلوكFFFون). [انFFFظر: الFFFبغدادي، إسFFFماعFFFيل بFFFاشFFFا، هFFFديFFFة الFFFعارفYFFF، أسFFFماء ا$FFFؤلFFFفY وآثFFFار ا$FFFصنفY، لFFFبنان، دار إحFFFياء الFFFتراث 

العربي، لبنان، ١٩٥١م، ص ١٢٤؛ الزركلي، خير الدين، اàعMم، بيروت، دار العلم للمMيY، ط١٥، ٢٠٠٢م، ج١، ص١٧٧.].
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أوI: اIدخ"ار وال"توك"ل: ي"ذك"ر ال"دê"ي أن ادخ"ار ا;"ال I ي"قدح ف"ي ح"قيقة ال"توك"ل ع"لى ا∂ وف"ي ذل"ك ي"قول: (وأم"ا 

اIدخ"ار ف"ما ك"ان م"نه م"ع ف"راغ ال"قلب ع"ن ا;"دخ"ر ف"ليس م"ن ض"رورت"ه ب"طRن ال"توك"ل...ف"من ان"زع"ج ق"لبه ب"ترك اIدخ"ار 

واض""طرب""ت ن""فسه وت""شوش""ت ع""ليه ع""بادت""ه وذك""ره، واس""تشرف إل""ى م""ا ف""ي أي""دي ال""ناس، ف""اIدخ""ار ل""ه أول""ى، Aن 

ا;"""قصود إص"""Rح ال"""قلوب لتتج"""رد ل"""ذك"""ر ا∂. ورب ش"""خص ي"""شغله ع"""نه وج"""ود ا;"""ال، ورب ش"""خص ي"""شغله 

 . ۱عدمه...فصواب الضعيف ادخار قدر حاجته كما أن صواب القوي ترك اIدخار)

ث"ان"يا: أس"باب ع"دم í"قق اIدخ"ار: ي"بV ال"دê"ي ف"ي إط"ار ح"دي"ثه ع"ن ال"دخ"ل واIس"تهRك؛ ال"عRق"ة ب"ينهما، م"وض"حا 

أن ال"دخ"ل ع"ام"ل م"ؤث"ر ف"ي اIس"تهRك وم"وض"حا ف"ي ال"وق"ت ن"فسه، ;"اذا ع"ندم"ا ي"رت"فع ال"دخ"ل I ي"زداد اIدخ"ار ب"ل 

ي"زداد اIس"تهRك، وي"عود س"بب ذل"ك ف"ي ن"ظره إل"ى أن"ه ك"لما ®"دد ل"Àن"سان دخ"ل ج"دد ل"ه ص"رف"ا، إم"ا: ل"لمباه"اة 

وال"ترف"ع ع"لى أم"ثال"ه، أو إف"راط"ا ف"ي ال"شهوات وان"هماك"ا ف"ي ال"لذات، أو خ"وف"ا م"ن س"وء ال"قال"ة واAح"دوث"ة ب"تنقيص م"ا 

 . ۲يقتضيه حاله

خåصة: 

إن م"وض"وع اIدخ"ار م"ن أه"م ا;"واض"يع ال"تي ي"نبغي اIه"تمام ب"ها ف"ي م"جتمعنا ال"عرب"ي اçس"Rم"ي، Aن"ه أح"د رك"ائ"ز 

ال"سعادة واAم"ن اIق"تصادي واIج"تماع"ي، ول"عل أب"رز ا;"شاك"ل اIق"تصادي"ة ال"تي ت"عان"ي م"نها م"جتمعات"نا ه"ي م"شكلة 

اIدخ"ار، ó"ا ت"ضطر م"عه ال"دول"ة إل"ى اIس"تدان"ة م"ن ا{"ارج، واAس"ر إل"ى اIس"تدان"ة م"ن ال"بنوك وا;"ؤس"سات ا;"ال"ية 

بالفائدة اmرمة. 

إI أن ه"ذا الس"لوك اIق"تصادي I ي"تحقق إI ب"ال"توع"ية اIق"تصادي"ة م"ن ط"رف ال"دول"ة وا†"تمع، ب"اçض"اف"ة إل"ى إن"شاء 

م"ؤس"سات ادخ"اري"ة م"تنوع"ة ب"دي"لة ع"ن ال"بنوك اm"رم"ة، ح"يث ت"كون م"همة ه"ذه ا;"ؤس"سات ®"ميع ا;"دخ"رات وí"وي"لها 

إلى أوجه اIستثمار الشرعية. 

من خRل دراسة موضوع اIدخار في الفكر اIقتصاد اçسRمي توصل الباحث إلى النتائج التالية: 

اIدخ""ار ظ""اه""رة اق""تصادي""ة ت""اري""خية، ظه""رت م""ع ظ""هور اçن""سان، وت""طورت م""ع ت""طور ح""يات""ه اIق""تصادي""ة ۱.

واIجتماعية. 

١ الدلجي، أحمد، الفMكة وا$فلوكون، مطبعة الشعب، مصر، ١٣٢٢هـ، ص ٩-١٠.
٢ ا$رجع السابق، ص ٥٥.
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اIدخ""ار ج""زء م""ن الس""لوك اIق""تصادي اçس""Rم""ي، ال""ذي رغّ""ب ف""يه ال""قرآن ال""كر∑ وال""سنة ال""نبوي""ة الش""ري""فة، ۲.

والصحابة والتابعون والعلماء ا;سلمون. 

اIدخار وسيلة لتحقيق الرفاه والسعادة واAمن اIقتصادي واIجتماعي.  ۳.

أن م"ن وس"ائ"ل í"قيق اIدخ"ار ف"ي اIق"تصاد اçس"Rم"ي: ال"توع"ية اIدخ"اري"ة، ال"ترب"ية اIدخ"اري"ة، وت"دخ"ل ال"دول"ة ٤.

بإنشاء مؤسسات ادخارية وربطها بالتنمية اmلية والوطنية. 

سبق العلماء ا;سلمV إلى اIهتمام äوضوع اIدخار. ٥.

التوصيات: 

لكي يحقق اIدخار الدور ا;نوط به في íقيق التنمية اIقتصادية واIجتماعية، I بد أن تتوفر الشروط التالية: 

العمل على توفير إحصائيات كافية حول موضوع اIدخار، وخصوصا اIدخار ا{اص. ۱.

توعية وíفيز ا;سلمV على اIدخار، نظرا Aهميته في اiياة اIقتصادية واIجتماعية. ۲.

دراسة سيكولوجية ا;ستهلك ا;سلم في ظل ا†تمع ا;عاصر. ۳.

تطوير وتنويع قنوات تعبئة اIدخار، حتى تتناسب مع صغار ا;دخرين. ٤.

رب""ط ا;""دخ""رات ب""ال""تنمية، ع""ن ط""ري""ق إح""داث م""ؤس""سات ادخ""اري""ة ج""دي""دة، وت""شجيع ا;""شاري""ع ال""صغرى ٥.

وا;توسطة. 

معاêة صعوبات ومخاطر التمويل اçسRمي. ٦.

محاربة النظام الربوي، وإبداله بأدوات التمويل اçسRمي. ۷.

ك"يف �"كن ل"Rدخ"ار اi"كوم"ي أن ي"عال"ج م"شكل ت"زاي"د ال"نفقات ال"عام"ة ع"لى اçي"رادات ال"عام"ة، ó"ا ت"ضطر م"عه ۸.

الدولة إلى اللجوء إلى التمويل التضخمي، الذي يسبب أضرارا اقتصادية وخيمة. 

ل"Rدخ"ار ع"Rق"ة ب"اIس"تثمار وال"تنمية، Aن ك"ل م"ن ي"دخ"ر م"اI ي"زي"د ع"ن ح"اج"ات"ه اIس"تهRك"ية يس"تحسن أن ۹.

يصبح مستثمرا.  

ت""عدد ال""تطبيقات ا;""عاص""رة ل""Rدخ""ار ف""ي اIق""تصاد اçس""Rم""ي، وع""لى رأس""ها اIدخ""ار ا;""صرف""ي واIدخ""ار ف""ي ۱۰.

اAوراق ا;الية. 

معاناة التمويل اçسRمي من العديد من الصعوبات وا≥اطر التي ينبغي ®اوزها. ۱۱.
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آفاق البحث: 

إن وص"ول ه"ذا ال"بحث إل"ى ال"نتائ"ج وال"توص"يات ال"ساب"قة ي"جعلنا ن"قف أم"ام ق"ضاي"ا أخ"رى ت"تعلق ب"اIدخ"ار ل"م ن"تمكن 

من التطرق إليها في هذا البحث منها: 

ا;ؤسسات اIدخارية: تنويعها وتطويرها. ۱.

آليات اIدخار في الشركات العامة وا{اصة. ۲.

آليات تطوير ومراقبة شركات القطاع العام. ۳.

íقيق الفائض في اIدخار اiكومي ومحاربة التمويل التضخمي. ٤.

صناديق اIدخار العائلي والتنمية اmلية. ٥.

كيف �كن لRدخار أن يساهم في التنمية الوطنية واêهوية واçقليمية؟ ٦.

اIدخار اIجتماعي والتعاوني. ۷.

مؤسسات اIدخار اIجتماعي: تفعيلها وتطويرها وتعميمها. ۸.

اêماعات الترابية ودورها في تعبئة اIدخار العائلي. ۹.

.۱۰ اêماعات الترابية ودورها في كفاءة اIدخار اiكومي.
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