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بسم هللا الرمحن الرحيم

مقــدمة الطبعة الث ــانية
بعد أن نفدت مجيع نسخ الطبعة األوىل ،ووردت عدة طلبات لنسخ من
الكتاب رئي إعادة طباعته ،خاصة وقد وردتنا بعض التعليقات واملالحظات
والتصحيحات املطبعية.
وقد ُدرست مجيع هذه التعليقات واملالحظات والتصحيحات دراسة
دقيقةَ ،وأ ُِخ َذ بعني االعتبار كل ما ترجح لدينا منها .وقد أعيدت مراجعة
الكتاب كله من جديد لتنقيحه ،وأعطيت مراجعة مجيع األحاديث الواردة فيه
عناية فائقة لضبطها وفق النصوص الواردة يف كتب الصحاح ،وإبعاد أي
حديث ضعيف فيها.
وبذلك تكون هذه الطبعة الثانية -حبمد هللا -مصححة ومنقحة
ومضبوطة األحاديث .وهللا نسأل أن جيعل يف هذا الكتاب اخلري والنفع
يعجل للمسلمني وضعه موضع التطبيق والتنفيذ يف
لإلسالم واملسلمني ،وأن ّ
دولة خالفة راشدة ،إنه على ما يشاء قدير.
األربعاء  21من شهر رجب الفرد  1408هـ.
املوافق  9آذار  1988م.
املؤلف
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بسم هللا الرمحن الرحيم

امل َق ـ ـ ّدمة

لَ ّما كان اإلسالم الذي أرسل هللا به رسوله حممداً  نظاماً للحياة،
ورسالة للعامل ،كان ال بد له من دولة تطبّقه وحتمله إىل العامل .وقد جعل
اإلسالم هذه الدولة «دولة خالفة» ،وجعلها شكالً مميزاً ،وطرازاً فريداً ،خيتلف
عن مجيع أشكال الدول يف العامل :يف أركاهنا اليت تقوم عليها ،وجهازها الذي
تتكون منه ،ودستورها ،وقوانينها املأخوذة من كتاب هللا ،وسنّة رسوله ، 
ألمة ،االلتزام هبا ،وتطبيقها ،والتقيّد أبحكامها؛
اليت جيب على اخلليفة ،وعلى ا ّ
أل ّهنا من شرع هللا ،وليس من تشريع البشر .وقد أانط اإلسالم بدولة اخلالفة
األمة ،وأانط هبا القيام إبدارة األموال الواردة للدولة،
أن تقوم برعاية شؤون ّ
وإنفاقها ،حىت تتمكن من الرعاية ،ومن محل الدعوة ،وقد بيّنت األدلة الشرعية
موارد الدولة املاليّة ،وأنواعها ،وكيفية حتصيلها ،كما بيّنت مستح ّقيها ،وجهات
صرفها.
وقد تناولنا يف هذا الكتاب األموال يف دولة اخلالفة وأحكامها ،وبيّنا
مواردها ،وأنواعها ،وعالم تؤخذِ ،وممّ ْن تؤخذ ،وأوقات استحقاقها ،وكيفية
وحتفظ فيها .كما بيّنا مستح ّقيها ،وأوجه صرفها.
حتصيلها ،واجلهة اليت ُحتاز ُ
ولَ ّما كان ضبط هذه األموال ،وحتصيلها ،يستلزم معرفة األطوال،
تعرضنا ملا يلزم من ذلك ،حىت يكون واضحاً
واملساحات ،واملكاييل ،واألوزانّ ،
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يبني واقعها ،ويرفع اجلهالة عنها .وقد ّقومناها
كل الوضوح ،على وجه ّ
ابألطوال ،واملساحات ،واملكاييل ،واألوزان املستعملة اليوم ،حىت تكون سهلة
املأخذ ،بعيدة عن التعقيد ،قريبة إىل األفهام.
خاصة يف األموال يف دولة اخلالفة،
ولَ ّما كانت الناحية النقديّة هلا أمهيّة ّ
لكوهنا مربوطة ابألحكام الشرعية ،عرضنا هلا ،وبيّنا واقعها ،واألساس الذي
قامت عليه ،والوحدات اليت تنسب إليها ،وأوزاهنا ،وما يعرتيها من مشكالت،
وكيفية معاجلة هذه املشكالت.
وقد أ ُِخ َذت أحكام األموال يف دولة اخلالفة من الكتاب والسنة ،وبعد
در ٍ
اسة ،و ٍ
متحيص ألقوال الصحابة ،والتابعني ،واتبعيهم ،وأقوال األئمة اجملتهدين
ترجح لدينا من أدلّة ،ابعتبار أ ّن األحكام الشرعية تُؤخذ
فيها ،بناءً على ما ّ
ِ
بغلبة الظن ،وال يُشرتط فيها القطع واليقني ،كما يشرتط يف العقائد.
وييسر وضعها موضع التطبيق والتنفيذ يف دولة
وهللا نسأل أن حي ّقق لنا ّ
اخلالفة ،وهو موالان ،وهو نعم املوىل ،ونعم النصري.
 16من شهر ربيع الثاين سنة 1402هـ.
 10شباط سنة 1982م.
املؤلف
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دواوينه
بَيت امل ـ ـَال َو َ
بيت امل ــال
ُ

ختتص بكل ما يرد إىل الدولة ،أو خيرج منها مما
ُ
بيت املال هو اجلهة اليت ّ
ِ
ٍ
يستحقُّهُ املسلمون من مال .فكل مال ،أرضاً كان أو بناءً ،أو معدانً ،أو نقداً،
شخص
يتعني
أو عروضاً ،استحقَّهُ املسلمون وفق األحكام الشرعية ،ومل َّ
ُ
حق لبيت مال املسلمني ،سواء ادخل يف ِح ْرِز
مالِكه ،وإ ْن تعيَّنت جهتُهُ ،فهو ٌّ
ب صرفه على مستح ِّقيه وأصحابه ،أو
بيت املال ،أم مل يدخل .و ُّ
كل مال َو َج َ
حق على
على مصاحل املسلمني ،ورعاية شؤوهنم ،أو على محَْ ِل ال ّدعوة ،فهو ّ
ِ
فبيت املال ،هبذا املعىن ،هو
ص ِر َ
صرفُ .
بيت املال ،سواء ُ
ف ابلفعل ،أم مل يُ َ
اجلهة.
بيت املال وير ُاد به املكان الذي توضع فيه ،وتصرف منه األموال
طلق ُ
ويُ ُ
اليت هي من واردات الدولة.
ٍ ِ
صلت بعد نزول قول ــه تعاىل:
و َّأول إقامة لبيت املال مبعىن اجلهة َح َ
             
[          األنفال] يف بدر ،بعد
أَن انتهت املعركة ،واختلفوا على الغنائم .عن سعيد بن جبري قال« :قلت البن
عباس :سورة األنفال .قال :نزلت يف بدر» رواه البخاري .فغنائم بدر هي أول
أموال حصلت بعد غنائم سرية عبد هللا بن جحش ّبني هللا حكم توزيعها،
َّ
يتصرف فيها وفق ما يرى
وجعلها
مستحقةً للمسلمني ،وجعل للرسول  أن ّ
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ويل أمرهم مبا يراه
يف مصلحة املسلمني ،فكانت حقاً لبيت املال يتصرف هبا ُّ
حمققاً ملصلحتهم.

بيت املال مبعىن املكان الذي توضع فيه األموال الواردة ،وتُصرف منه
أما ُ
صص له بيت خاص خيزن فيه يف زمن النيب  بل كان
األموال اخلارجة ،فلم ُخي َّ
يوضع يف املسجد أو يف خزنة صغرية يف احلجرة ،إذ إن األموال اليت كانت ترد مل
تفيض بشيء عما يوزَّع على املسلمني ،ويُن َف ُق على
تكاد
تكن ُ
بعد كثرية ،وال ُ
ُ

يوزع الغنائم واألمخاس بعد انتهاء املعارك،
رعاية شؤوهنم .وكان رسول هللا ّ 
ؤخر توزيع األموال أو إنفاقها لوجهها .روى حنظلة بن صيفي -وكان
وال يُ ّ
كاتباً لرسول هللا  - قال :قال يل رسول هللا « : الزمين وأذكرين بكل

ِِ
علي مال أو طعام ثالثة أايم إالّ أذ ّكِره ،فال
شيء لثالـثــه» ،قال« :فكان ال أييت ّ
يقسم املال ليومه .عن
يبيت رسول هللا وعنده شيء منه» .وكان الغالب أن ّ
ِ
يل ماالً
احلسن بن حممد فيما رواه أبو عبيد« :أ ّن رسول هللا  مل يكن يُق ُ
عنده ،وال يُبيِّته» أي إ ْن جاءَهُ غدوةً ،مل ينتصف النهار حىت يقسمه ،وإن

حيتاج إىل مكان أو سجل.
جاءَهُ عشية مل يبـيِّـته؛ لذا مل يكن هناك ٌ
مال َّ
مدخر ُ
ِ
استمر
يل أبو بكرّ ،
وبقي احلال على ذلك طيلة أايم الرسول  . وملا ُوَّ
مال من بعض
على ذلك يف السنة األوىل من خالفته .وكان إذا ورد إليه ٌ
وفرقَهُ بني مستح ِّقيه ،وكان قد أانب عنه
املناطق أحضره إىل مسجد الرسولّ ،
أكفيك
توىل« :أان
أاب عبيدة بن اجلراح يف ذلك ،إذ قال له أبو عبيدة حني ّ
َ
املال» .غري أنه يف السنة الثانية من خالفته ،أنشأ نواةً لبيت املال ،حيث
خصص مكاانً يف داره يضع فيه ما يرد إىل املدينة من مال ،وكان ينفق مجيع ما
ويف أبو بكرَّ ،
وتوىل عمر ،مجع األمناء،
فيه على املسلمني ومصاحلهم .وملا تُ ِّ
بيت املال ،فلم جيد فيه إالّ ديناراً واحداً سقط ِم ْن
ودخل دار أيب بكر ،وفتح َ
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غرارة .وملا كثرت الفتوحات أايم عمر ،وفتح املسلمون أرض كسرى وقيصر،
ودون هلا
وكثرت األموال ،واهنالت على املدينةَ ،خ َّ
ص عمر هلا بيتاًَّ ،
ص َ
وعني هلا الكتّاب ،وفرض منها األعطيات ،وجنّد اجلند ،وإن كان
الدواوينَّ ،
يضع أحياانً ما يرده من أمخاس الغنائم يف املسجد ،ويـُ َق ِّس ُمها دون أتخري .عن
ابن عباس قال« :دعاين عمر ،فإذا حصري بني يديه ،عليه الذهب منثوراً نثر
هلم فاقسم بني قومك ،فاهلل أعلم حيث حبس هذا عن
احلثا (التنب) ،فقالّ :
نبيه  ، وعن أيب بكر ،وأعطانيه ،أخلَْيـَر أر َاد بذلك أم الشر» رواه أبو عبيد.
إيل عمر ظهراً ،فأَتيتُه ،فدخلت الدار،
وعن عبد الرمحن بن عوف قال« :بعث ّ
مث أخذ بيدي فأدخلين بيتاً ،فإذا ُحقيبات ،بعضها على بعض ،فقال ها هنا
يدي،
كرمنا عليه ،لكان إىل
صاحيب بني ّ
هان آل اخلطاب على هللا ،وهللا لو ُ
ّ
فألَقاما يل فيه أمراً أقتدي به .قال عبد الرمحن :فلما رأيت ما جاء به قلت:
أقعد بنا اي أمري املؤمنني نتفكر ،قال فقعدان ،فكتبنا أهل املدينة ،وكتبنا
املخ ّففني يف سبيل هللا ،وكتبنا أزواج النيب  ، وكتبنا من دون ذلك» رواه أبو
عبيد.
وبذلك أصبح للمسلمني بيت ٍ
ظ
مال
مستقرُُ ،تمع فيه األموالُ ،
وحتف ُ
ُ
ٌ
وختَْر ُج منه األُعطيات ،وتُعطى األموال ملستح ّقيها.
فيه الدواوينُ ،
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َدواوين بَيت املَــال
الديوان يُطلق ويُراد به املوضع الذي يكون مكاانً جللوس الكـتّاب،
وحفظ السجالت ،ويطلق ويراد به السجالت نفسها ،ويوجد تالزم بني
املعنيني.

ّأول َوض ٍع لل َدواوين

ظ فيه ،كان يف زمن
إ ّن أول وضع للدواوين ،وختصيص مكان هلا حتف ُ
عمر بن اخلطاب سنة ( )20من اهلجرةّ .أما يف أايم الرسول  فلم يكن
عني كتبةً على األموال يكتبون
لبيت املال ديوا ٌن حمفوظ ،وإن كان الرسول قد َّ
عني ُمعيقيب بن أيب فاطمة الدوسي كاتباً على الغنائم ،والزبري بن
له .فقد َّ َ
وحذيفة بن اليمان كاتباً على خرص احلجاز،
العوام كاتباً على الصدقاتُ ،
ّ
وعبد هللا بن ُرواحة على خرص خيرب ،واملغرية بن شعبة كاتباً على املداينات
واملعامالت ،وعبد هللا بن أرقم كاتباً للناس على قبائلهم ومياههم ،إالّ أنه مع
صص مكان هلا للحفظ والكتابة .وجرى األمر
سجل له دواوين ،ومل ُخيَ َّ
ذلك مل تُ َّ
غري بعد تويل عمر بن
على ذلك م ّدة خالفة أيب بكر .غري أن األمر قد تَ َّ
اخلطاب ،وازدايد الفتوحات اليت ترتب عليها ورود املال الوفري إىل املدينة ،مما
استدعى تدوين الدواوين ،وكتابة السجالت ،وختصيص األماكن حلفظها
وكتابتها.
َوَورد أ ّن السبب املباشر للتفكري إبنشاء الدواوين هو أ ّن أاب هريرة قَ ِدم
مبال كثري على عمر بن اخلطاب من البحرين ،فسأله عمر :مب ِجْئت؟ قال:
جئت خبمسمائة ألف درهم .فقال له عمر :أتدري ما تقول؟ أنت انعس،
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اذهب فبت حىت تُصبح .فلما جاءَهُ يف الغد قال له :كم هو؟ قال أبو هريرة:
مخسمائة ألف درهم .فقال عمر :أمن طَيّب هو؟ قال أبو هريرة :ال أعلم إالّ
ذاك .فصعد عمر املنرب ،فحمد هللا ،وأثىن عليه ،مثّ قال :أيها النّاس قد جاءان
مال كثري ،فإن شئتم كِْلنَا لَ ُكم َكْيالً ،وإن شئتُم َعددان لكم ع ّداً .فقال رجل من
ٌ
دون للناس دواوين يُعطَون عليها .ويقول الواقدي :إن
القوم :اي أمري املؤمننيّ ،
علي« :تقسم
عمر بن اخلطاب استشار املسلمني يف تدوين الدواوين ،فقال له ّ
ك منه شيئاً» ،وقال عثمان« :أرى
كل سنة ما اجتمع إليك من مال ،وال متُْ ِس ْ
خشيت
صوا حىت يُعرف من أخذ ممن مل أيخذ،
ُ
ماالً كثرياً يَ َسع النّاس ،فإن مل ُحي َ
أن ينتشر األمر» ،فقال الوليد بن هشام بن املغرية« :قد كنت ابلشام ،فرأيت
دونوا ديواانً ،وجنّدوا جنوداًِّ ،
فدون ديواانً ،وجنِّد ُجْنداً ،فأخذ عمر
ملوكها َّ
بقوله» .ودعا عقيل بن أيب طالب ،وخمرمة بن نوفل ،وجبري بن مطعم ،وكانوا
من نسابة قريش ،وقال« :اكتبوا النّاس على منازهلم» فبدأوا ببين هاشم
فكتبوهم ،مثّ أتبعوهم أاب بكر وقومه ،مثّ عمر وقومه ،وكتبوا القبائل ،مثّ رفعوه
إىل عمر ،فلما نظر فيه قال« :ال ،ما وددت أنه كان هكذا ،ولكن ابدأوا
بقرابة الرسول  ، األقرب فاألقرب ،حىت تضعوا عمر حيث وضعه هللا».
هذا شأن ديوان العطاء واجلند ،وقد ُكتب ابلعربيةّ .أما ديوا ُن االستيفاء
ِ
ب ديوان العراق ابلفارسية،
وجباية األموال ،فجرى احلال فيه بغري ذلك ،إذ ُكت َ
كما كان أايم دولة الفرس ،وكذلك ديوان بقية البلدان اليت كانت خاضعة
حلكم فارس ،فقد كتب ديوان استيفاء إخراجها ،وجزيتها ،وجباية أمواهلا،
الشام ،واملناطق اليت كانت خاضعة للرومان ،فقد كتب ديوا ُن
ابلفارسية .وأ َّما ُ
استيفاء َخَراجها ،وجزيتها ،وجباية أمواهلا ،ابلروميّة ،كما كان َحا ُهلا أ َّايم حكم
الرومان هلا .وبقي أمر العراق والشام على ذلك ،من أايم عمر بن اخلطاب ،إىل
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أايم عبد امللك بن مروان األموي ،فنقل ديوان الشام إىل العربية سنة 81
هجرية.
وذُكِر أ ّن الذي حدا بعبد امللك بن مروان إىل نقل الديوان من الروميّة
إىل العربية ،هو أن كاتب الديوان الرومي احتاج إىل ٍ
ماء لِ َدواته ،فَـبَال فيها بدالً
َ
فأدبَه ،و َأمر سليمان بن سعد أن ينقل الديوان
من املاء ،فبلغ ذلك عبد امللك َّ
إىل العربية ،فسأَلهُ أن يُعينَه خبراج األردن سنة ،ففعل ،وواله األردن ،وكان
خراجها مائة ومثانني ألف دينار ،فلم متض السنة ،حىت فرغ سليمان من حتويل
الديوان ،وأتى به عبد امللك بن مروان ،فدعا كاتبه سرجون ،فعرضه عليه فَـغَ َّمه،
قوم من ُكت ِ
َّاب الروم ،فقال هلم :اُطلبوا املعيشةَ عن
وخرج من عنده كئيباً ،فلقيَهُ ٌ
غري هذه الصناعة ،وقد قطعها هللا عنكم.
وأما ديوان العراق ،فإن
احلجاج ،وايل عبد امللك على العراق ،أَمر كاتبَهُ
َ
حيولَهُ من الفارسية إىل العربية ،وكان صاحل يـُْت ِق ُن
صاحل بن عبد الرمحن أن ّ
َجالً حىت نقلَهُ إىل العربية ،فلما َعلِ َم
اللّغتني ،فأَجابَهُ صاحل إىل ذلك ،و َّ
أجله أ َ
الفارسي ،مراد نشاه بن زادان فروخَ ،ح َاو َل أن يرشو
احلجاج
بذلك كاتب
َّ
ُ
ك من
صاحلاً مبائة ألف درهم ليُظْ ِهَر عجزه ،فلم يفعل .فقال له قطع هللا أوصالَ َ
الدنيا ،كما قطعت أصل الفارسية.
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أقس ــام َدواوين بَيت امل ــال
َ

تَـتَ َّكون دواوين بيت املال من قسمني رئيسني .القسم األول يتعلق ابملال
الوارد لبيت املال ،واملال املستحق له .والقسم الثاين :يتعلق ابملال املنفق ،واملال
املستحق عليه.

ِ
الواردات
سم َ
ق ُ

وأما القسم األول ،فيشمل الدواوين اآلتية ،تبعاً لنوع املال.

ديوا ُن الفيء َواخلراج

وهو الديوان الذي يكون موضعاً حلفظ سجالّت واردات الدولة
لعامة املسلمني ،وكذلك واردات الضرائب ،اليت قد
وتسجيلها ،اليت تعترب فيئاً ّ
ِ
ب على املسلمني ،يف حالة عدم كفاية واردات بيت املال لسداد ما جيب
َُت ُ
على بيت املال صرفه ،مما يكون مص ِرفُهُ مستحقاً على وجه البدل ،أو مستحقَّا
صص لواردات أموال هذا الديوان
وخيَ َّ
على وجه املصلحة واإلرفاق دون بدلُ .
ط بغريه من األموال األخرى؛ أل ّن أمواله
مكان خاص يف بيت املال ،ال ُخيْلَ ُ
يكون صرفُها على رعاية شؤون املسلمني ،ويف مصاحلهم ،وفق رأي اخلليفة
واجتهاده.
تتكون دوائر ديوان الفيء واخلراج ،حسب األموال الواردة له ،واألموال
ّ
املستحقة له ،من:
أ  -دائرة الغنائم :وتشمل الغنائم ،واألنفال ،ويفء الغنائم،
واخلمس.
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ب  -دائرة اخلراج.
جـ  -دائرة األراضي :وتشمل أراضي العنوة ،والعشريّة ،والصوايف،
وأمالك الدولة ،وأراضي امللكيات العامة ،وأراضي احلمى.
د  -دائرة اجلزية.
هـ  -دائرة الفيء :وتشمل سجالت واردات الصوايف ،والعشور،
ؤجر من ٍ
أرض وأبنية من أراضي وأبنية
ومخس الركاز واملعدن ،وما يُباع أو يُ ّ
الدولة ،أو الصوايف ،ومال من ال وارث له ،ومال املرتدين.
و  -دائرة الضرائب.

ِ
الع ّامة
ديوان امللكيّة َ

العامة،
وهو الديوان الذي يكون مكاانً حلفظ أموال امللكيّات ّ
وتسجيلها ،حبثاً ،وتنقيباً ،واستخراجاً ،وتسويقاً ،ووارداً ،ومصرفاً .ويُفرد ألموال
ط بغريه؛ ألنّه مملوك
واردات امللكيّة العامة مكا ٌن معني يف بيت املال ،وال ُخيل ُ
جلميع املسلمني ،يصرفه اخلليفة وفق ما يراه مصلحة للمسلمني ،حسب رأيه
واجتهاده ،ضمن أحكام الشرع.
تكون دوائر ديوان امللكية العامة حسب أموال هذه امللكية ،وما يلزم
هلا ،وهي:
أ  -دائرة النفط ،والغاز.
ب  -دائرة الكهرابء.
ج  -دائرة املعادن.
د  -دائرة البحار ،واألهنار ،والبحريات ،والعيون.
هـ  -دائرة الغاابت ،واملراعي.
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و  -دائرة احلمى.

الصدقات
ديوا ُن َ

وهو الديوان الذي يكون موضعاً حلفظ وتسجيل أموال الزكاة الواجبة.
تكون دوائر ديوان الصدقات حسب نوع أموال الزكاة الواجبة ،وهي:
أ  -دائرة زكاة النقود ،وعروض التجارة.
ب  -دائرة زكاة الزروع والثمار.
جـ  -دائرة زكاة اإلبل ،والبقر ،والغنم.
أبي مال
ويُفرد ألموال الزكاة مكا ٌن
ٌ
خاص يف بيت املال ،وال ُخيلَط ّ
آخر؛ أل ّن هللا تعاىل قد حصر مستح ّقيها ابألصناف الثمانية الواردة يف قوله
تعاىل         
[           التوبة .]60وال
جيوز أن يُعطى منها غريهم.

ِ
سم النفقات
ق ُ

هذا ابلنسبة إىل القسم األول من دواوين بيت املال .أما القسم الثاين
الذي يكون تبعاً جلهة اإلنفاق ،واملال املستحق على بيت املال ،فيشتمل على
نفقات الدواوين ،والدوائر ،واإلدارات ،واجلهات املستحقة اآلتية:

ديوان َدار اخلِالفة
ويشتمل على:

أ  -دار اخلالفة.
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ب  -مكتب املستشارين.

جـ  -مكتب معاون التفويض.
د  -مكتب معاون التنفيذ.

صاحل ال َدولة
ديوان َم َ

ويشتمل على:
أ  -دائرة أمري اجلهاد.

ب  -دائرة الوالة.

جـ  -دائرة القضاة.

د  -دائرة مصاحل الدولة ،والدوائر ،واإلدارات ،واملرافق العامة

التابعة هلا.

ديوان العطاء
يكون موضعاً لسجالت من يرى اخلليفة إعطاءهم من الفقراء،
واملساكني ،واحملتاجني ،واملدينني ،وأبناء السبيل ،واملزارعني ،وأصحاب املصانع،
وغريهم ،ومن يرى اخلليفة مصلحة للمسلمني يف إعطائهم .ويصرف على هذه
الدواوين الثالثة من واردات ديوان الفيء ،واخلراج.

ديوان اجلهاد
ويشتمل على:
إنشاء ،وتكويناً ،وإعداداً ،وتدريباً.
أ  -ديوان اجليش،
ً
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ب  -دائرة التسلح.
جـ  -دائرة صناعة األسلحة.
وهذا الديوان يُنفق عليه من واردات مجيع دواوين القسم األول ،فينفق
عليه من واردات الفيء ،واخلراج؛ ألنّه مما يستحق على بيت املال ببدل ،ودون
بدل .كما يُنفق عليه مما ُحي َمى له من واردات أموال ديوان امللكية العامة،
وكذلك يُنفق عليه من واردات ديـوان الصدقات؛ ألنه صنف من األصناف
الثمانية الواردة يف آية:

      

           
[التوبة.]60

الصدقات
صارف َ
ديوان َم َ

ويُنفق عليها من واردات ديوان الصدقات ،يف حالة الوجود.

الع ّامة
صارف امللكيّة َ
ديوان َم َ

وينفق عليها من واردات ديوان امللكية العامة ،حسب ما يراه اخلليفة،

وفق أحكام الشرع.

ديوان الطوارئ
ويشتمل على كل ما يطرأ على املسلمني من حوادث مفاجئة،
كالزالزل ،والطوفان ،واجملاعات ،وأمثال ذلك .وينفق على الطوارئ من واردات
ديوان الفيء ،واخلراج ،ومن واردات ديوان امللكية العامة .فإن مل يكن املال
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موجوداً فيهما أنفق عليه من أموال املسلمني.

ديوان املراقبة
احملاسبة َ
املوازنة ال َعامةَ ،وديوان َ
العامةَ ،و َ
ديوان َ
َ

أما ديوان املوازنة العامة ،فهو الديوان الذي يقوم بتجهيز املوازنة
املستقبليّة للدولة ،وفقاً ملا يراه اخلليفة ،من حيث تقدير إيرادات الدولة،
ومصارف أمواهلا ،ومبقارنة اإليرادات ،والنفقات اإلمجاليّة الفعليّة مع تلك
املوازنة ،وتتبُّ ِع َّ
حمص ِلة واردات الدولة ،ونفقاهتا الفعلية .ويكون هذا الديوان اتبعاً
لدار اخلالفة.
ط أموال الدولة ،أي
وأما ديوان احملاسـبة العامة ،فهو الديوان الذي يضب ُ
حماسـبة موجوداهتا ،ومطلوابهتا ،وإيراداهتا ،ونفقاهتا ،ما حت ّقق منها ،وما هو
ُمستح ٌق.
يقوم مبراجعة ،وتدقيق البياانت
وأما ديوان املراقبة ،فهو الديوان الذي ُ
احملاسبية عن أموال الدولة ،ومصاحلها ،والتأكد من وجود ،وصحة املوجودات،
واملطلوابت ،واإليرادات ،والنفقات ،وحماسبة املسؤولني عن حتصيل ،وحيازة،
وصرف تلك األموال ،كما يقوم مبراقبة ،وحماسبة مجيع دواوين ،ودوائر الدولة
وموظفيها ،يف األمور اإلدارية.
هذه دواوين ماليّ ِة دو ِلة اخلالفة بشكل إمجايل .أما دليل إقامتها ،فهو
أ ّهنا أسلوب من أساليب اإلدارة ،ووسيلة من وسائل القيام ابلعمل .والرسول
وعني هلا كتّاابً ،سواء فيما يتعلق ابلناحية املالية،
 قد ابشر بنفسه اإلدارةّ ،
أم بغريها .وقد سبق أن ذكران يف حبث (أول وضع للدواوين) من عيّنهم رسول
ِ
األحاديث اليت جاءت يف ِ
إابحة
اآلايت و
هللا  كتّاابً للناحية املالية .على أن
َ
ِ
ِ
ِ
وج ْعلِها مستح ّقة للمسلمني من
األنفال ،والغنائ ِم ،والفيء ،واجلزية ،واخلر ِاجَ ،
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الك ّفار ،و ِ
األحاديث الدالَّةَ على وجوب الزكاة ،وملن تعطى ،والدالة
اآلايت ،و
َ
على امللكية العامة ،تدل بداللة االلتزام ،على إابحة وضع األساليب اإلدارية،
وحتصى ،وتُصرف هبا هذه األموال ،أل ّن هذه
وحتفظ ،وتُكتبُ ،
اليت تُؤخذُ ،
األساليب فرعٌ عن األصل ،فتكون داخلة فيه ،وتكون من املباحات ،للخليفة
أن أيخذ منها ،وأن يتبىن ما يراه الزماً لتحصيل هذه األموال ،وضبطها،
وحفظها ،وتوزيعها ،وإنفاقها .وقد حصل أخذ إقامة الدواوين ،وتبنّيها ،يف
عهد اخللفاء الراشدين ،على مرأى ومسمع من الصحابة ،دون إنكار منهم.
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أموال َدولة اخلِــالفة
َ
األموال

إن أول ٍ
مال غنمه املسلمون -بعد أن أذن هللا هلم ابلقتال ،عقب أن
ّ
هاجر الرسول  إىل املدينة ،وبىن مسجده ،وبدأ ببناء دولة اإلسالم لبنة
لبنة -هو غنيمة سرية عبد هللا بن جحش .وكانت بعض إبل لقريش حمملة أدما
وُتارة ،أصابتها يف مجادى اآلخرة من السنة الثانية من اهلجرة .ويف رمضان من
نفس السنة حدثت موقعة بدر ،فغنم املسلمون أمواالً وسالحاً .وقد اختلفوا يف
تـوزيعها ،فأنزل هللا سورة األنفال ،وأنزل فيها قوله تعاىل   :
[        األنفال  .]1فجعل هللا قسمتها للرسول،
فقسمها دون أن خيمسها ،مثّ غنم املسلمون أموال يهود بين قينقاع ملا نقضوا
العهد ،وأجالهم الرسول إىل أذرعات ابلشام ،وكان ذلك بعد بدر بشهر،
فقسمها  ، ومخسها ،حسب آية الغنائم اليت كانت قد نزلت بعد بدر
           
[     األنفال.]41
وكانت أول أرض افتتحها الرسول  هي أرض بين النضري بعد أن
نكثوا ابلعهد ،على أثر معركة أُحد ،فحاصرهم مخس عشرة ليلة ،مثّ صاحلهم
على أن خيرجوا من املدينة ،وهلم ما محلت اإلبل ما عدا احللقة ،وسائر
السالح .فقد ذكر ابن إسحق يف السرية النبوية أن رسول هللا  قسم ما
سوى األرضني من أمواهلم على املهاجرين األولني ،دون األنصار ،إالّ سهل بن
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حنيف ،وأاب دجانة مساك بن خرشة فإهنما ذكرا فقراً فأعطامها ،وحبس األرض،
فكان ينفق منها على أهله نفقة سنة ،وما بقي َج َعلَهُ يف الكراع ،والسالح،
عدة يف سبيل هللا .ويف هذه الغزوة نزلت سورة احلشر ،ونزل قوله تعاىل  :
             

 .            فجعلها للرسول
خاصة .مثّ كانت غزوة بين قريظة بعد أن نقضوا العهد ،وخانوا املسلمني،
ّ
وانضموا إىل األحزاب يف غزوة اخلندق ،فقسم رسول هللا  أمواهلم على
املسلمني ،وجعل للفارس ثالثة أسهم ،وللراجل سهماً .مثّ جاءت غزوة خيرب،
بعد عقد الرسول اهلدنة مع قريش يف احلديبيَة ،ففتحها هللا على رسوله ،وعلى
املؤمنني ،عنوة ،وملّكه أرضهم ،ودايرهم ،وأمواهلم ،فقسم الغنائم ،واألرضني،
بعد أن مخسها ،وجعل األرضني ألفا ومثامنائة سهم ،جعلت مثانية عشر قسماً،
كل قسم يشمل مائة سهم .مثّ عامل أهلها عليها على النصف مما خيرج منها
النيب على أ ّن له
أهل فَ َدك ،فصاحلوا َّ
من الثّمر واحلَ ّ
ب .وبعد فتح خيرب جاء ُ
نصف أرضهم وخنلهم ،ي ِ
عاملهم عليه ،وهلم النصف اآلخر .فكان نصف فَ َدك
ُ
وجف عليه ٍ
خبيل ،وال ركاب ،وكان يصرف ما
خالصاً لرسول هللا  ؛ ألنّه مل يُ ْ
أهل وادي القرى ،بعد أن فتح بالدهم عنوة ،على
أيتيه منه صدقه .كما صاحل َ
أن يرتك األرض أبيديهم ،على حنو ما عامل عليه أهل خيرب .أما أهل تيماء،
فإهنم صاحلوا النيب على أن يدفعوا له اجلزية ،على أن تبقى بالدهم وأرضهم هلم.
مثّ جاءت غزوة حنني بعد فتح مكة ،فقسم الرسول  أمواهلم ،وعفا
السيب من نسائهم ،وذرايهتم ،حينما جاءت وفود هوازن تسأله ذلك.
هلم عن ّ
ويف غزوة تبوك ،صاحل حينة بن رؤبة صاحب العقبة -وكان نصرانياً -علـى أن
يعطـي اجلزية ،كمـا صـاحل أهــل أذرح ،وجـراب ،ومقنا  -كانوا يهوداً  -على
27

در ،صاحب دومة اجلندل النصراين ،على اجلزية ،بعد أن
اجلزية ،كما صاحل أ َكْي َ
َس ِر خالد له.
عفا عنه ،بعد أ ْ
مثّ جاءت وفود جنران ،واليمن ،فمن أسلم منهم فرض عليه الزكاة ،ومن
بقي على نصرانيته ،أو يهوديته فرض عليه اجلزية .وكانت آيةُ اجلزية قد نزلت،
والزكاةُ قد فرضت .وأثناء هذه الغزوات محى الرسول  النقيع إلبل الصدقة،
ولإلبل ،واخليل ،يف سبيل هللا .كما جعل املعاد َن ،واملاءَ ،والكأل ،والنار ،ملكيّة
عامة جلميع املسلمني .وملا انتقل رسول هللا  إىل الرفيق األعلى ،وتوىل بعده
أبو بكر ،ومن بعده عمر ،جاءت الفتوحات ،وجاءت معها األموال الكثرية
من الغنائم ،واجلزية ،واخلراج ،مت ِّدفقة على بيت مال املسلمني يف املدينة.
تصور األموال اليت كانت ترد إىل بيت مال
هبذا املوجز السريع ،ميكن ّ
املسلمني ،واليت أابحها هللا هلم ،وجعلها مستح ّقة لبيت املال ،يُنفق منها على
اجلهات اليت جاءت هبا األحكام الشرعية ،وفق اجتهاد اخلليفة ،فيما يراه
مصلحة للمسلمني ،ورعاية لشؤوهنم.
تتكون من األصناف التالية:
وعلى ذلك ،فإن األموال يف دولة اخلالفة ّ
 - 1األنفال والغنائم ،والفيء ،واخلُ ُمس.
 - 2اخلراج.
 - 3اجلزية.
 - 4امللكيات العامة أبنواعها.
 - 5أمالك الدولة من أرض ،وبناء ،ومرافق ووارداهتا.
 - 6العشور.
 - 7مال الغلول من احلكام ،وموظفي الدولة ،ومال الكسب غري
املشروع ،ومال الغرامات.
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 - 8مخس الركاز واملعدن.
 - 9مال من ال وارث له.
 - 10مال املرتدين.
 - 11الضرائب.
 - 12أموال الصدقات  -الزكاة.
ط به التصرف هبا،
وسنعرض هلذه األصناف ،ملعرفة واقعها ،ومن أني َ
وكيفية إنفاقها ،وجهة مصارفها ،ومستح ّقيها.
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األنفال والغنائِم ،والفيء ،واخلُمس

األنفال َوالغنائِم

تُطلق األنفال ويراد هبا الغنائم .قال تعاىل :
[      األنفال  ،]1وقد ُسئل ابن عباس وجماهد عن
األنفال يف قوله تعاىل      :فقاال :األنفال الغنائم رواه
الطربي .كما تُطلق األنفال على ما ينفله اإلمام -مما يُستوىل عليه من أموال
الك ّفار -قبل املعركة وبعدها .وعلى ذلك تكون األنفال والغنائم شيئاً واحداً،
وهو ما استوىل عليه املسلمون من أموال الك ّفار ،ابلقتال يف ساحة املعركة ،من
نقود ،وسالح ،ومتاع ،ومؤن ،وغريها .وهو املعين بقوله تعاىل   :
[        األنفال  .]41وقد أ ُِحلَّت الغنائم
حمرمة على األمم السابقة .قال رسول هللا  فيما رواه
للرسول بعد أن كانت َّ
عطهن أح ٌد من قَـ ْبلي» وذكر منها «وأُحلَّت يل
البخاري« :أ ُ
ُعطيت ُخَْساً مل يُ ّ
الغنائم» .وعن أيب هريرة قال :قال رسول هللا « : مل حتل الغنائم ٍ
ألحد سود
الرؤوس من قبلكم ،كانت تنـزل انر من السماء فتأكلها» رواه الرتمذي.
بويل أمر املسلمني
هذا هو واقع األنفال والغنائم ،وقد أانط هللا سبحانه ِّ
صالحية توزيعها ،والتصرف هبا .وقد جاء ذلك صرحياً يف قوله تعاىل:
[           األنفال  ]1وقوله تعاىل:
[       احلشر  ،]6كما جاء واضحاً من فعل الرسول
 يف توزيع الغنائم ،ومن فعل اخللفاء من بعده .فقد كان هو الذي يتوىل
توزيع الغنائم ،والتصرف هبا ،وكذلك كان اخللفاء ،إما أبنفسهم ،أو مبن
يوّكلوهنم عنهم يف التوزيع .وبذلك ،فإن خليفة املسلمني يكون هو صاحب
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الصالحية يف توزيع الغنائم ،والتصرف هبا.
أما كيفية التصرف فتكون وفق ما يراه من مصلحة املسلمني ،على ما
قضت به األحكام الشرعية ،ابعتبار أن الشارع قد أانط ابخلليفة رعاية شؤون
املسلمني ،وقضاء مصاحلهم ،وفق األحكام الشرعية ،حسب رأيه واجتهاده ،مبا
حيقق مصلحة اإلسالم واملسلمني.

ِ
ِ
ِ
قيها
ومستح َ
قسمة الغنائم ،وجهة َم َ
صا ِرفهاُ ،

أما قسمة الغنائم ،وجهة مصارفها ،ومستحقيها ،فقد ذكر أبو عبيد أن
قسم غنائم بدر بني املقاتلني دون أن خيمسها .وروى ابن ماجه
الرسول ّ 
من طريق ابن عمر أن الرسول  أعطى للفارس ثالثة أسهم ،وللراجل
سهماً .غري أنه يف غزوات ،ومعارك أخرى ،كان خيمس الغنائم .مما يدل على
أن تصرفه يف الغنائم مل يكن على نسق واحد ،بل كان خمتلفاً ،فقد كان يُعطي
األنفال من الغنائم قبل القسمة وبعدها ،يعطيها اترة من صلب الغنيمة قبل أن
ُختمس ،واترة بعد أن ُختمس ،ويعطيها اترة من اخلمس ،واترة يَعِ ُد أبنفال مما
يُقبِل من غنائم وفتوحات ،يتصرف يف كل ذلك مبا يرى أنه مصلحة لإلسالم
واملسلمنيَّ .
وإن أول آية نزلت يف شأن األنفال والغنائم جعلت أمرها وأمر
لويل أمر املسلمني بعد الرسول .قال تعاىل:
التصرف هبا هلل وللرسول ،وابلتايل ِّ
[           األنفال  .]1فجعلت اآليةُ
التصرف هبا إىل الرسول ،أي لويل أمر
أمر قسمة الغنائم واألنفال ،وكيفيّة
ّ
َ
املسلمني .عن أيب أمامة قال :سألت عبادة بن الصامت عن األنفال فقال:
«فينا معشر أصحاب بدر نزلت ،حني اختلفنا يف النفل ،وساءت فيه أخالقنا،
فانتزعه هللا من أيدينا ،وجعله إىل رسول هللا  ، فقسمه بني املسلمني عن
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بواء ،يقول على السواء» رواه أمحد .واآلية عامة تشمل كل الغنائم ،وليست
خاصة مبعركة بدر.
ّ
تبني أن أمرها موكول إىل رأي اإلمام،
وتصرفات الرسول  يف الغنائم ّ
ّ
يتصرف فيها مبا يراه حمققاً ملصلحة اإلسالم ،واملسلمني .فقد روى أبو عبيد
عن طريق حبيب ابن مسلمة أن الرسول  نفل من الغنيمة الثلث ،كما نفل
منها الربع بعد اخلمس .كذلك روى أبو عبيد عن أيب أمامة عن عبادة بن
الصامت قال« :غزوان مع رسول هللا  فنفلنا يف بدأته الربع ،وحني قفلنا
الثلث» ،كما نفل سلب القتيل لقاتله .روى مسلم عن أيب قتادة أن رسول هللا
 قال يوم حنني« :من قتل قتيالً له عليه بيّنة فله سلبه» .وذكر ابن اسحق
يف السرية أن الرسول  قسم غنائم بين النضري على املهاجرين دون األنصار،
إالّ سهل بن حنيف ،وأاب دجانة ،فقد أعطامها لفقرمها .وقد علل هللا هذا
اإلعطاء يف سورة احلشر بقوله          :
[احلشر  .]7وأعطى يوم حنني املؤلفة قلوهبم عطاءً جزيالً .عن أنس بن مالك
قال« :قسم رسول هللا  غنائم حنني فأعطى األقرع بن حابس مائة من

اإلبل ،وأعطى عيينة بن حصن مائة من اإلبل ،وأعطى أاب سفيان بن حرب مائة
من اإلبل ،وأعطى حكيم بن حزام مائة من اإلبل ،وأعطى احلارث بن كلدة مائة
من اإلبل ،وأعطى احلارث بن هشام مائة من اإلبل ،وأعطى سهيل بن عمرو
مائة من اإلبل ،وأعطى حويطب بن عبد العزى مائة من اإلبل ،وأعطى العالء
بن جارية الثقفي مائة من اإلبل ،وأعطى غريهم من املؤلفة قلوهبم أقل من ذلك.
وقد ِ
وجد األنصار يف أنفسهم؛ أل ّن الرسول مل يعط أحداً منهم ،فاجتمع هبم
 وخطب هبم فأبكاهم وأرضاهم».

وكذلك احلال ابلنسبة للخلفاء الراشدين من بعده ،فقد كانوا يعطون
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من املغنم ،قبل املعركة ،وقبل أن يقسم .فقد نفل عمر بن اخلطاب جرير بن
عبد هللا البجلي ،وقبيلته جبيلة ،الثلث بعد اخلمس من السواد ،حني استجاب
له ،بعد أن ندبه للتوجه إىل العراق .وقد بقي أيكل ثلث السواد مدة سنتني أو
ثالثة ،مث اسرتجعه منه ،وقال له ،فيما رواه أبو عبيد« ،اي جرير لوال أين قاسم
ترده
مسؤول لكنتم على ما جعل لكم ،وأرى الناس قد كثروا ،فأرى أن ّ
عليهم» ،ففعل جرير ذلك ،فأجازه عمر بثمانني ديناراً.
تبني
فكل هذه اآلايت والتصرفات من الرسول  ، واخللفاء من بعدهّ ،
أن أمر الغنائم موكول إىل اإلمام ،يتصرف فيها ابلذي يرى أنه خري لإلسالم،
واملسلمني .فإن رأى أن يوزعها ،أو يوزع شيئاً منها على احملاربني الذين اشرتكوا
ضم إىل بقية األموال من
يف املعركة فعل ،وإن رأى أن يضعها يف بيت املال لتُ ّ
خاصة وأن
الفيء ،واجلزية ،واخلراج ،ليُنفق منها على مصاحل املسلمني فعلّ ،
الدولة يف هذه األايم هي اليت تقوم إبعداد اجليوش الفعليّة ،واالحتياطية،
واإلنفاق عليهم ،ومتوينهم ،وإعطاء الرواتب هلم ولعائالهتم ،وإعداد األسلحة.
ومل تعد األسلحة الثقيلة فرديّة ميلكها املقاتلون ،وال التجهيزات كذلك ،كما
تطورت األسلحة وحتولّت إىل أسلحة
كان األمر يف السابق ،خاصة بعد أن ّ
ثقيلة وأصبحت مملوكة للدولة ،وال ميكن أن ُمتلّك هذه األسلحة الثقيلة لألفراد.
مال ِ
وعليه ،فإن الغنائم يكون حكْمها حكم ِ
الفيء ،واخلر ِاج ،واجلز ِية،
ُ
َ
والعشور :توضع يف بيت مال املسلمني ،وتصرف يف رعاية شؤوهنم ،وقضاء
مصاحلهم .وللخليفة أن يقسم من هذه الغنائم للمشرتكني يف املعركة ابلشكل
الذي يرى فيه مصلحة اإلسالم واملسلمني.
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الفيء
الفيء يُطلق ويراد به ما استوىل عليه املسلمون من أموال الك ّفار ،عفواً
من غري إجياف خيل ،وال ركاب ،أي من غري حتريك اجليش ،وُتشم السفر،
ومن غري مقاتلة .كما حصل يف بين النضري ،أو كأن يهرب الك ّفار خوفاً من
املسلمني ،اتركني دايرهم وأمواهلم ،فيستويل عليها املسلمون ،أو كأن خياف
الك ّفار ،فيأتوا إىل املسلمني ليصاحلوهم ،ويُعطوهم جزءاً من أرضهم وأمواهلم،
حىت ال يقاتلوهم ،كما حصل مع أهل فدك من اليهود .وهذا املعىن للفيء هو
املقصود من قوله تعاىل يف سورة احلشر        
[       احلشر .]6وقد كانت أموال بين النضري
ِ
ف عليه املسلمون من خيل ،وال ركاب.
وفدك من هذا الفيء ،الذي مل يُوج ْ
لذلك كانت خالصة لرسول هللا  . وكان ينفق منها يف حياته على أهله
نفقة سنة ،وما يبقى منها جيعله يف الكراع ،والسالح ،ع ّدة يف سبيل هللا .وبعد
انتقاله إىل الرفيق األعلى ،عمل هبا أبو بكر ،ومن بعده عمر ،مبا كان يعمل هبا
رسول هللا . 
روى البخاري يف ابب فرض اخلمس «أن عثمان ،وعبد الرمحن بن
عوف ،والزبري ،وسعد بن أيب وقّاص ،استأذنوا يف الدخول على عمر ،فأذن
هلم ،فجلسوا يسرياً ،فجاء علي ،وعباس ،يستأذانن ،فأذن هلما ،فدخال،
وسلما ،فجلسا ،فقال عباس :اي أمري املؤمنني ،اِ ِ
قض بيين وبني هذا ،ومها
خيتصمان فيما أفاء هللا على رسوله  من مال بين النضري ،فقال الرهط،
عثمان وأصحابه :اي أمري املؤمنني اقض بينهما ،وأرح أحدمها من اآلخر .فقال
عمر :تيدكم ،أنشدكم ابهلل ،الذي إبذنه تقوم السماء واألرض ،هل تعلمون أن
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رسول هللا  قال :ال نورث ،ما تركنا صدقة ،يريد رسول هللا  نفسه؟ قال
علي وعباس ،فقال :أنشدكما هللا،
الرهط :قد قال ذلك .فأقبل عمر على ّ
أتعلمان أن رسول هللا  قد قال ذلك؟ قاال :قد قال ذلك .قال عمر :فإين
خص رسوله  يف هذا الفيء بشيء مل
أحدثكم عن هذا األمر ،إ ّن هللا قد ّ
يعطه أحداً غريه ،مثّ قرأ         :إىل قوله
  ؛ فكانت هذه خالصة لرسول هللا  . ووهللا ما احتازها دونكم ،وال
استأثر هبا عليكم ،قد أعطاكموها ،وبثها فيكم حىت بقي منها هذا املال،
فكان رسول هللا  ينفق منه على أهله نفقة سنتهم من هذا املال ،مثّ أيخذ
ما بقي فيجعله جمعل مال هللا .فعمل رسول هللا  بذلك حياته .أنشدكم
ابهلل ،هل تعلمون ذلك؟ قالوا :نعم .قال عمر :مثّ توىف هللا نبيه  ، فقال أبو
ويل رسول هللا  ، فقبضها أبو بكر ،فعمل فيها مبا عمل رسول هللا
بكر :أان ّ
اتبع للحق .مثّ توىف هللا أاب بكر،
 ، وهللا يعلم أنه فيها
ٌ
ابر ،راش ٌدٌ ،
لصادقٌ ،
ويل أيب بكر ،فقبضتها سنتني من إماريت ،أعمل فيها مبا عمل رسول
فكنت أان ّ
اتبع
هللا  ، وما عمل فيها أبو بكر ،وهللا يعلم أين فيها
ٌ
ابر ،راش ٌدٌ ،
لصادقٌ ،
للحق »..احلديث ،وفيه طول.
كل َيف ٍء حيصل عليه املسلمون من ِّ
عدوهم ،دون
وهبذا يكون حكم ِّ
ْم مال هللا املأخوذ من الك ّفار ،كاخلراج،
حتريك جيش ،ودون قتالُ ،حك َ
واجلزية ،يوضع يف بيت مال املسلمني ،ويُصرف يف مصاحل املسلمني ،ورعاية
شؤوهنم ،وفق رأي اخلليفة ،مبا يراه حمققاً ملصلحة املسلمني.
ويطلق الفيء ويراد به األرض اليت فتحت عنوة أو صلحاً ،وما يستتبع
ذلك من خراج أرض ،وجزية رؤوس ،وعشور ُتارة .ويدل على ذلك قوله
تعاىل             :
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[احلشر ]7وهو ما فهمه عمر من اآلية ،وعمل به يف أرض السواد يف العراق،
ويف أرض الشام ،وأرض مصر ،عندما سأله بالل وصحبه قسمة ما أفاء هللا
عليهم من العراق والشام .فعمر ،والصحابة ،فهموا أن أرض العراق ،والشام،
ومصر ،كانت مما أفاء هللا عليهم؛ أل ّهنم فتحوها عنوة أبسيافهم .وقد ورد ذلك
ِ
ف ما أفاء هللاُ علينا
صرحياً يف قوهلم ،أثناء حماورهتم لعمر ،حيث قالوا له« :أَتَق ُ
وألبناء ِ
أبسيافنا على ٍ
ِ
ِ
وألبناء أبنائهم ومل
القوم،
قوم مل َحيضروا ،ومل يشهدوا،
حيضروا» رواه أبو يوسف يف كتاب اخلراج .كما ورد يف كالم عمر صرحياً مع
العشرة من األنصار ،الذين أرسل إليهم الستشارهتم ،أن اخلراج ،واجلزية من
الفيء ،حيث قال« :وقد رأيت أن أحبس األ ََرضني بعلوجها ،وأضع عليهم
يؤدوهنا فتكون فيئاً للمسلمني ،املقاتلة ،والذريّة،
فيها اخلراج ،ويف رقاهبم اجلزيةّ ،
وملن أييت بعدهم» رواه أبو يوسف يف اخلراج .وكل مال الفيء هذا ،وما
يستتبعه من جزية ،وخراج ،وعشور ،وغريها ،هو الذي يعم املسلمني نفعه،
غنيّهم ،وفقريهم ،ويوضع يف بيت ماهلم ،ويُنفق منه على رعاية شؤوهنم ،وقضاء
حق لكل املسلمني .وقد قال عمر فيه ،بعد أن وضع اخلراج
مصاحلهم ،وفيه ٌ
على أرض العراق ،والشـام ،ومـصر« :ما من أحد من املسلمني إالّ له يف هذا
املال نصيب» وقرأ عمر[           :احلشر]7
حتـى بلــغ[       :احلشر  ،]10مثّ قال« :هذه
ِ
استوعبت املسلمني عامة ،ولئن عشت َّ
ليأتني الراعي وهو بسرو محَْري نصيبهُ
منها مل يعرق به جبينه» رواه ابن قدامة يف املغين.
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الـ ُخ ُمس

املقصود به مخس الغنيمة اليت تقسم ،ودليله قوله تعاىل:

  

          

[   األنفال  .]41وقد كان اخلمس ،يف أايم الرسول  ، يقسم
إىل مخسة أقسام ،قسم هلل والرسول ،وقسم لقرابة الرسول ، واألقسام
الثالثة الباقية ،لليتامى ،واملساكني ،وابن السبيل.
وكان الرسول  ينفق نصيبه من اخلمس على املسلمني ،وحيمل منه
يف سبيل هللا ،فيشرتي الكراع والسالح ،وجيهز املقاتلني .فقد روى أبو داود،
وأمحد ،والنسائي ،وأبو عبيد ،من طريق عمرو بن شعيب قال :إن رسول هللا
- ملا رجع من حنني -رفع وبرًة من األرض ،فقال« :ما يل ممّا أفاء هللا
ّ
مردود فيكم».
س
م
اخل
و
س،
م
اخل
ال
إ
هذه
مثل
وال
عليكم
ّ
ٌ
ُُ
ُُ
أما قسم ذوي القرىب ،فكان يُعطى يف أايم الرسول  لبين هاشم،
ولبين املطلَّب ،ومل يُعط منه غريمها من قرابة الرسول .وكان سهم ذي القرىب
ُ
طعمة للرسول ،ولنصرة بين هاشم ،وبين املطلب ،لرسول هللا ،ولإلسالم؛ لذلك
اقتصر عليهم من القرابة .عن جبري بن ُمطْعِم قال« :ملا قسم رسول هللا 

سهم ذي القرىب ،بني بين هاشم ،وبين املطلب ،أتيته أان وعثمان ،فقلت :اي
رسول هللا هؤالء بنو هاشم ،ال ينكر فضلهم ،ملكانك الذي وضعك هللا به
منهم ،أرأيت بين املطلب ،أعطيتهم ومنعتنا ،وإ ّّنا حنن وهم منك مبنـزلة واحدة!
فقال :إهنم مل يفارقوان يف جاهلية ،وال إسالم ،وإّنا بنو هاشم ،وبنو املطلب،
شيء واحد ،وشبك بني أصابعه» رواه البخاري.

وبعد أن توىف هللا رسولَه  ، وجاء أبو بكر ،فإن سهم رسول هللا،
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وسهم ذي القرىب من اخلمسُ ،وضعا يف بيت املال ،وأُنفقا يف مصاحل
املسلمني ،وجعل منهما يف سبيل هللا ،واستمر احلال على ذلك .وقد سئل ابن
عباس عن نصيب ذي القرىب ،بعد أن توىف هللا رسوله  ، فأجاب« :إ ّان كنا
نزعم أنه لنا ،فأىب ذلك علينا قومنا» .وقال جميباً جندة احلروري ،عندما سأله
عن سهم ذي القرىب« :إنه لنا .وقد كان عمر دعاان ليُنكح منه أايماان ،وخيدم
منه عائلنا ،فأبينا عليه إالّ أن يسلمه لنا كله ،وأىب ذلك علينا» رواه أبو عبيد.
أما وقد سـبق أن بيّنا ،يف حبث الغنائم ،ابلدليل ،أن الغنائم اليوم توضع
يتصرف فيها ابإلنفاق على
يف بيت املال ،وأ ّن أمرها مو ٌ
كول إىل اخلليفةّ ،
مصـاحل املسـلمني ،وفق رأيه واجتهاده ،ومبا أن اخلمس جزء من الغنائم ،فإنه
أيخذ حكمها ،ويوضع مواضعها ،ويكون سبيلهما سبيل اجلزية ،واخلراج،
والعشور.
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اخلَـ ـراج
،اخلراج هو حق للمسلمني يوضع على األرض اليت غُنمت من الك ّفار
ٍ
.صلح
ٍ اج
َ  وخر،اج َعْنوة
َ  ويكون خر،ً أو صلحا،ًحراب

العنوة
َ خراج

هو اخلراج الذي يُوضع على كل أرض استوىل عليها املسلمون من
: واألصل فيه قوله تعاىل. مثل أرض العراق والشام ومصر،الك ّفار عنوة ابلقتال
            
            
    
          
         
            
            
           
          

 

       

.]10  ـ7 [احلشر
وهذه اآلايت هي اليت احتج هبا عمر بن اخلطاب لرأيه يف عدم تقسيم
 وعبد، بعد أن طلب منه بالل،أرض العراق والشام ومصر على املقاتلني
 كما، أن يقسم هذه األراضي اليت أفاءها هللا عليهم أبسيافهم، والزبري،الرمحن
 وكان مما قاله. أرض خيرب على املقاتلني عندما افتتحها قسم رسول هللا
َّ
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لألنصار الذين مجعهم الستشارهتم ،ليدلل على رأيه« :قد رأيت أن أحبس
يؤدوهنا ،فتكون
األرضني بعلوجها ،وأضع عليهم فيها اخلراج ،ويف رقاهبم اجلزية ُّ
َ
الذرية ،وملن أييت من بعدهم .أرأيتم هذه الثغور ال ب ّد
فيئاً للمسلمني ،املقاتلة و ّ
هلا من ٍ
رجال يلزموهنا؟ أرأيتم هذه املدن العظام كالشام ،واجلزيرة ،والكوفة،
والبصرة ،ومصر ،ال ب ّد هلا من أن تُ ْشحن ابجليوش ،وإدرار العطاء عليهم؟ فمن
أين يُعطى هؤالء إذا قسمت األرضون والعلوج؟» .مثّ استدل هلم على رأيه

بتالوة آايت الفيء هذه إىل أن وصل إىل قوله تعاىل     :
  فقال« :فإن هذه قد استوعبت مجيع النّاس إىل يوم القيامة ،وإن ما
من أحد من املسلمني إالّ وله يف هذا الفيء حق ونصيب» .فوافقوه على رأيه،
وقالوا مجيعاً :الرأي رأيُك فنعم ما قلت ،وما رأيت ،إن مل تُشحن هذه الثغور،
وهذه املدن ابلرجال ،وُتري عليهم ما يت ّقوون به ،رجع أهل الكف ِر إىل مدهنم.
يضع األرض مواضعها،
وعقل ُ
فقال« :قد ابن يل األمر ،فمن رجل له جزالةٌ ٌ
ويضع على العلوج ما حيتملون؟» .فاجتمعوا له على عثمان بن حنيف ،وقالوا:
أهم من ذلك ،فإن له بصراً ،وعقالً ،وُتربة .فأسرع إليه عمر ،فوالّه
تبعثه إىل َّ
مساحة أرض السواد ،روى ذلك أبو يوسف يف اخلراج.
فذهب عثمان ومسح السواد ،ووضع عليه خراجاً معلوماً ،ورفع األمر
فأقره .وقد بلغ إير ُاد سواد الكوفة وحده قبل أن ميوت عمر مائة
إىل عمرّ ،
األرض
مليون درهم ،والدرهم كان على وزن املثقال يومئذ .وبذلك أبقى عمر
َ
بيد أصحاهبا ،وفرض عليها خراجاً يؤدونه إىل بيت مال املسلمني ،وجعله فيئاً
للمسلمني إىل يوم القيامة .ويبقى خراجاً إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها،
يتحول إىل عُشر ،ولو حتول ُمالَّك أرضه إىل مسلمني ،أو ابعوها من
وال ّ
وضرب
مسلم؛ أل ّن صفة األرض اليت ضرب عليها ،من كوهنا فُتحت عنوةُ ،
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إيل عمر بن
عليها اخلراج ،ابقيةٌ ال تتغري .عن طارق بن شهاب قال :كتب ّ
اخلطاب يف دهقانة هنر امللك -وكانت قد أسلمت -فكتب «أن ادفعوا إليها
ؤدي عنها اخلراج» رواه أبو عبيد .فهذا واضح أن عمر بن اخلطاب مل
أرضها تُ ّ
يُسقط اخلراج عن أرض العنَوة اليت أسلم صاحبها ،وألزمه ابستمرار دفع اخلراج
عنها بعد إسالمه.

الصلح
خراج ُّ
صوحلَ أهلُها عليها .ويكون تبعاً
هو اخلراج الذي يُوضع على كل أرض ُ
للصلح الذي يتم االتفاق عليه بني املسلمني ومن يُصاحلوهنم .فإن كان الصلح
على أن األرض لنا ،وأن نُِقَّر أهلها عليها مقابل خراج يدفعونه ،فإن هذا اخلراج
أرضهُ خراجيّة إىل يوم القيامة ،ولو انتقلت
أبدايً على هذه األرض ،وتبقى ُ
يبقى ّ
إىل مسلمني إبسالم ،أو شر ٍاء ،أو غري ذلك.
قروا
أما إن كان الصلح على أن األرض هلم ،وأن تبقى يف أيديهم ،وأن يُ ُّ
عليها خبر ٍاج ٍ
معلوم يُضرب عليهم ،فهذا اخلراج يكون مبقام اجلزية ،ويسقط
إبسالمهم ،أو ببيعهم األرض إىل مسلم ،لقوله تعاىل     :
[    اإلسراء  ،]34ولقوله « : املؤمنون عند شروطهم».
وأما إن ابعوا األرض إىل كافر فإن خراج األرض يكون ابقيا وال يسقط ،أل ّن
الكافر من أهل اخلراج واجلزية.
واخلراج غري العشر ،فالعشر هو ما يؤخذ على انتج األرض العشرية.
وأراضي العشر هي:
قبل منهم إالّ اإلسالم،
أ -جزيرة العرب؛ أل ّن أهلها كانوا من عبدة األواثن ،فلم يُ ْ
أي خراج عليها ،مع أنه حارب ،وفتح عدة
رسول هللا  مل
وألن َ
ْ
يفرض ّ
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أماكن فيها.
ب -كل أرض أسلم أهلها عليها مثل أندونيسيا ،وجنوب شرق آسيا .قال رسول
هللا « : أُمرت أن أقاتل النّاس حىت يقولوا ال إله إالّ هللا ،فمن قال ال إله إالّ
هللا فقد عصم مين نفسه وماله ،إالّ حبقه ،وحسابه على هللا» رواه الشيخان من
طريق أيب هريرة .واألرض مبنـزلة املال.
أقر
وقسمها اخلليفة على احملاربني ،مثل أرض خيرب .أو ّ
جـ -كل أرض فُتحت َعنوةّ ،
أقر عمر جند الشام على امتالك حوايف
احملاربني على امتالك جزء منها .كما ّ
هنر اإلربد يف محص ،ومرج بردى يف دمشق.
صـوحل أهلهـا عليها على أن نـق ّـرهـا يف أيديهم ملكاً هلم لقاء خر ٍاج
كل أرض ُ
دّ -
أرض عُ ْش ٍر عندما يسلمون ،أو يبيعوهنا ملسلم.
ّ
يؤدونه .فإهنا تصبح َ
كل أرض ميتة أحياها مسلم .قال « : من أحيا أرضاً ليست ألحد فهو
هـّ -
أحق هبا» ،ورواه البخاري بلفظ« :من أَ ْعمر أرضاً ليست ٍ
ُّ
ألحد فهو أحق».
َ
يتحول إىل خراج إالّ يف حالة ما إذا اشرتى
وهذا العُشر يبقى عُشراً ،وال ّ
كافر أرضاً عشرية من مسلم .فإ ّن عليه أن يدفع عليها اخلراج ،وال يدفع عنها
العُشر؛ أل ّن العشر زكاة ،والكافر ليس من أهل الزكاة؛ أل ّهنا صدقةٌ وطُ ْهر
للمسلم ،وألن األرض ال يصح أن ختلو من ٍ
وظيفة ،عش ٍر أو خراج.

اجتماع اخلراج والعشر

ِ
العنوة اليت كان ميلكها الك ّفار عند
إن اخلراج ُوض َع ابتداءً على أرض َ
استمرت األرض يف يد الك ّفار ،ففيها اخلراجُ ،زرعت أو مل تزرع،
فتحها .فإن
َّ
وال عُشر عليها؛ أل ّن العُشر زكاة ،والكفار ليسوا من أهلها .فإن أسلموا ،أو
ابعوها ملسلم ،مل يسقط خراجها؛ أل ّن صفتها ،من كوهنا فُتِ َحت عنوة ابقية أبد
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حق وجب على
الدهر ،ويصبح عليهم دفع العشر مع اخلراج؛ أل ّن اخلراج ٌ
حق وجب على انتج أرض املسلم ،ابآلايت واألحاديث ،وال
العشر ٌ
األرض ،و ُ
تناىف بني احلقَّني؛ ألهنما وجبا بسببني خمتلفني .كما لو قتل احملرم صيداً مملوكاً
استدل به
يف احلرم ،فإنه جيب عليه قيمته ملالكه ،واجلزاء حلق هللا .وأما ما
ّ
األحناف ،على عدم اجلمع بني العشر واخلراج ،من حديث يروونه عن الرسول
« : ال َيتمع عشر وخراج يف أرض مسلم» ،فإنه ليس حبديث ،ومل يثبته
احلفاظ أنه من كالم الرسول . 
ويُبدأ أبداء اخلراج ،فإن بقي بعد أداء اخلراج مما ُتب فيه الزكاة من
زروع ومثار ما يبلُ ُغ النصابُ ،ختَر ُج منه الزكاة ،وإن مل يبلغ النصاب ،فال زكاة
عليه.

الواقِ
سار َع ْليه اليَوم
الع
ع
َ
ملي الذي ََي ُ
ب أن يُ َ
ّ

وحتول النّاس إىل مسلمني يف
بعد أن بـَعُ َد بنَا الزمن عن الفتوحاتّ ،
غالبيتهم العظمى ،يف مجيع األراضي اليت فتحت َعْنوة أو صلحاً ،وبعد انداثر
املقرة من أرض
غالبيّة الدواوين والسجالت ،اليت ُمتيّز األرض املُْقطَعة واملُ ْحيَاة ،و ّ
العنوة ،وأرض الصلح ،ميكن أن يُسار على النحو التايل :اعتباراً ابألَعم األغلب
تح َعنوة ،أو أسلم أهله عليه ،أو ُّاختذ معه وضع معني.
ملا هو معروف أبنّه فُ َ
فجميع أرض العراق ،ومنها الكويت ،وإيران ،واهلند ،وابكستان،
وأفغانستان ،وتركستان ،وخبارى ،ومسرقند ،وأرض بالد الشام ،وتركيا ،ومصر،
والسودان ،ومشال أفريقية ،كلّها تُعترب أرض خراج؛ أل ّهنا قد فتحت عنوة ،جيب
فيها اخلراج على أهلها من املسلمني والكفار ،والعُشر كذلك على املسلمني،
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انتج أرضهم ،مما ُتب فيه الزكاة ،ويبلغ نصاابً بعد أداء اخلراج ،إالّ من
إذا كان ُ
أرضهُ أرض عشر ،فإنه يُعفى من دفع
ت من املسلمني ابألدلّة ،والواثئق ،أن َ
يـُثْبِ ُ
اخلراج ،ويُكتفى منه بدفع العشر عنها زكاة.
أما شبه جزيرة العرب ،مبا فيها اليمن ،وأندونيسيا ،وجنوب شرق آسيا،
وأمثاهلا ،فإهنا أرض عشرية ،ال خراج عليها ،وال جيب عليها إالّ العشر ،زكاة
على الناتج الذي ُتب فيه الزكاة.

كيفيّة َوضع اخلَراج

عند وضع اخلراج ،ال بد من أن ينتدب اخلليفة أشخاصاً من أرابب
اخلربة ،عندهم معرفة بكيفية املسـاحة ،وكيفية التقـدير ،وكيفية اخلَْرص ،كما
حصـل مع عمر بن اخلطـاب ،عندما أراد أن ميسح أرض السـواد ،ألجل أن
يضع عليها اخلراج .فقد استشار املسلمني فيمن ينتدب لذلك .فقال هلم« :قد
وعقل يضع األرض مواضعها ،ويضع على
ابن يل األمر ،فمن رجل له جزالة ٌ
أهم من
العلوج ما حيتملون .فاجتمعوا على عثمان بن حنيف ،وقالوا :تبعثه إىل ّ
ذلك ،فإ ّن له بصراً ،وعقالً ،وُتربة .فأسرع إليه عمر ،فواله مساحة السواد».
وال ب ّد ملن ينتدب لوضع اخلراج من مراعاة واقع األرض من كوهنا جيدة
يقل ريعها ،ويردؤ إنتاجها،
خصبة ،جيود إنتاجها ،ويكثر عطاؤها ،أو رديئة ّ
ومن كوهنا تُس َقى مباء السماء ،أو مباء العيون واآلابر ،أو مباء القنوات واألهنار،
وهل تسقى سيحاً ،أو بواسطة النواضح ،أو اآلالت؛ أل ّن كلفة ذلك ليست
متساوية ،ومن انحية الزرع والثمار اليت تزرع فيها وتنتجها؛ أل ّن من الزروع
والثمار ما غال مثنه ،وارتفعت قيمته ،ومنها ما رخص سعره ،وقلّت قيمته ،ومن
انحية موقعها ،وهل هي قريبة من املدن وأسواقها ،أو بعيدة عنها ،وهل هلا
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طرق معبّدة تسهل الوصول إليها ،ونقل حمصوالهتا إىل األسواق ،أو أهنا وعرة
املسالك.
كل هذه األمور ال بد من مراعاهتا ومالحظتها ،حىت ال تُظلم األرض،
وال تُكلّف فوق طاقتها .وقد ذكر أبو يوسف أن عمر بن اخلطاب سأل
عثمان بن حنيف ،وحذيفة بن اليمان ،بعد أن عادا من مسح السواد ،ووضع
اخلراج عليه ،فقال :كيف وضعتما على األرض ،لعلّكما كلفتما أهل عملكما
ما ال يطيقون؟ فقال حذيفة :لقد تركت فضالً .وقال عثمان :لقد تركت
الضعف ،ولو شئت ألخذته .وال ب ّد أن يُراعى كذلك أن يرتك ألرابب األرض
ما جيربون به النوائب واجلوائح .كما أمر رسول هللا  يف خرص الثمار يف
الزكاة أن يُرتك ألهل النخل الثلث ،أو الربع ،وقال« :خففوا اخلرص فإن يف
املال الوصية ،والعرية ،والواطئة ،والنائبة» ذكره املاوردي يف األحكام
السلطانية.
ووضع اخلراج ميكن أن يكون على األرض ،وميكن أن يكون على الزرع
والثمر ،فإن ُوضع على األرض اعترب حولُه ابلسنة القمرية؛ أل ّهنا السنة اليت
الدايت ،واجلزية ،وغريها شرعاً ،وإن كان وضعُهُ على
تقدر هبا آجال الزكاة ،و ّ
ِ
بكمال الزرع والثمر ،وتصفيته ،ويكون ذلك حوله وأجله.
اعترب
الزرع والثمرَ ،
وُميكن أن يكون اخلراج نقداً ،أو نقداً وحباً ومثراً ،وميكن أن يكون مقاسـمة.
فإن كان نقداً ،أو نقداً وحباً ،أو كان مقاسـمة على الزرع والثمرَّ ،
فإن حوله
يكون عند كمال الزرع والثمر ،وتصفيته .وقد يكون من األيسر يف هذه األايم
أن يكون اخلراج نقداً على األرض حبسب ما يُزرع فيها.
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مق َد ُار اخلراج

إن حتديد مقدار اخلراج الذي يوضع على األرض ،ال ب ّد له من اخلرباء،
الذين يعرفون كيفيّة وضعه ،كما وضح يف املوضوع السابق ،وكما فعل عمر بن
اخلطاب عندما أرسل عثمان بن حنيف ،بعد أن شاور عليه النّاس ابنتدابه ملا
يتمتّع به من جزالة وعقل وُتربة .وقد انتدبه عمر إىل الكوفة على شط
الفرات ،كما انتدب حذيفة بن اليمان على ما وراء دجلة ،فمسحا السواد
فأقره .عن عمرو بن ميمون
وق ّدرا ما حيتمل من خراج ،ورفعا األمر إىل عمر ّ
قال« :شهدت عمر بن اخلطاب ،وأاته ابن حنيف ،فجعل يكلّمه ،فسمعتُه
يقول :وهللا لئن وضعت على كل جريب من األرض درمهاً وقفيزاً من طعام ،ال
يَ ُش ّق ذلك عليهم ،وال جيهدهم» .ويف حديث حملمد بن عبيد الثقفي وذكره أبو
عبيد فقال« :وضع عمر بن اخلطاب ،على أهل السواد ،على كل جر ٍ
يب،
الرطبة مخسة دراهم» .وذكر الشعيب
عامراً أو غامراً ،درمهاً وقفيزاً ،وعلى جريب ّ
عن عمر« :أنه بعث عثمان بن حنيف على السواد ،فوضع على جريب
الشعري درمهني ،وعلى جريب احلنطة أربعة دراهم ،وعلى جريب القصب ستة
دراهم ،وعلى جريب النخل مثانية ،وعلى جريب الكرم عشرة ،وعلى جريب
الزيتون اثين عشر» رواه أبو عبيد.
ومن هذا يتبني أن مقدار اخلراج ،الذي وضعه عثمان بن حنيف على
أقره عمر ،مل يكن واحداً ،وإمنا كان خمتلفاً ،مراعى فيه األرض،
أرض العراق ،و ّ
وجودهتا ،وسقيها ،ونوع ما يُزرع فيها ،وأنّه أخذ من األرض العامرة اليت تزرع،
ومن األرض الغامرة ،أي املغمورة ابملاء .وأنّه أخذ على األرض ،وعلى الزروع
والثمار ،وأنّه ق ّدر ابلنقد ،وابحلب .وأ ّن التقدير كان حبسب الطاقة ،وليس فيه
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إجحاف ،وال تكليف ألهل األرض ما ال يطيقون ،وأنه قد ترك هلم بقية.
وحيث إ ّن هذا التقدير ُوضع يف وقت معني ،وبُين على اجتهـاد؛ لذلك
ُ
فإنه ليس هو التقدير الواجب شرعاً الذي ال جيوز تع ّديه بزايدة أو نقصان ،بل
جيوز للخليفة أن يزيد عليه ،وأن ينقص منه ،حسب رأيه واجتهاده ،وحسب
تقلّبات األوضاع على األرض ،من زايدة خصوبة أو رداءة ،ومن زايدة
استصالح ،أو طروء خراب ،وتعطّل جبوائح ُتتاح األرض ،وبزايدة مياه أو
بقلّتها ،أو انقطاعها ،وحبصول آفات أو انعدامها ،وبغالء أسـعار أو رخصـها،
فكل هذه التقلّبات هلا أثر يف التقـدير ،وال بد من أن تراعى ،وأن يُعاد التقدير
ٍ
لرب األرض ،وال لبيت املال.
بني آونة وأخرى ،حىت ال يكون ظلم ال ّ

ف اخلراج
مص ِر ُ

إن ما ورد يف كالم عمر بن اخلطاب ،يف حماورته من خاصموه يف شأن
قسـمة أرض العراق ،والشـام ،ومصـر ،ي ّدل على مصـرف اخلراج داللة واضحة.
وقد ورد ،يف تلك احملاورات ،ما ذكره أبو يوسف يف كتاب اخلراج« :لو قسـمته
مل يبـق ملن بعدكم شـيء ،فكيف مبن أييت من املسـلمني فيجدون األرض قد
اقتُسمت ،وورثت عن اآلابء ،وحيزت .ما هذا برأي ،فما يُ َس ُّد به الثغور؟ وما
يكون للذريّة ،واألرامل هبذا البلد ،وبغريه من أرض الشام والعراق؟» .وقوله
لألنصار الذين استشارهم« :وقد رأيت أن احبس األرض بعلوجها ،وأضع
يؤدوهنا فتكون فيئاً للمسلمني ،املقاتلة
عليهم فيها اخلراج ،ويف رقاهبم اجلزيةّ ،
والذريّة ،وملن أييت بعدهم .أرأيتم هذه الثغور ال بد هلا من رجال يلزموهنا ،أرأيتم
هذه املدن العظام :الشام ،واجلزيرة ،والكوفة ،والبصرة ،ومصر ،ال ب ّد هلا من أن
تشحن ابجليوش ،وإدرار العطاء عليهم .فمن أين يعطى هؤالء إذا قسمت
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األرض والعلوج؟ وقال ،بعد أن تال آايت الفيء وقرأ آية
[  احلشر ]10هذه اآلية استوعبت النّاس ،فلم يبق أحد من املسلمني إالّ
كل مسلم حقُّه ،حىت أييت الراعي
ليأتني َّ
له يف هذا املال حق ،ولئن عشت ّ
بسرو ِمحْ َـري نصيبُه مل يعرق فيه جبينه».
حق جلميع املسلمني ،وأنه ينفق منه على
فهذا كله صريح يف أ ّن اخلراج ٌ
مجيع املصاحل يف الدولة ،ومنه تُدفع أرزاق املوظَّفني ،واجلند ،واألعطيات ،ومنه
تُ ُّ
عد اجليوش ،وجيهز السالح ،ويُنفق على األرامل ،واحملتاجني ،وتقضى مصاحل
النّاس ،وتُرعى شؤوهنم ،ويتصرف فيه اخلليفة ،برأيه واجتهاده ،مبا فيه اخلري
والصالح لإلسالم واملسلمني.
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واملساحات ،واألكيال واألوزان
َ
معايري األطوال َ
إن معرفة كثري من األحكام الشرعية املتعلقة ابخلراج ،واجلزية ،والزكاة،
والديِّة ،والقطع ،والك ّفارة ،حتتاج إىل معرفة األطوال ،واألكيال ،واألوزان ،اليت
كانت مستعملة يف عهد الرسول  ، ويف عصر الصحابة الكرام ،رضوان هللا
عليهم .وملا بـَعُ َد العهد بتلك األطوال ،واألكيال ،واألوزان ،وأصبحت يف
ّ
غالبيَّتها اليوم -إن مل تكن كلّها -غري مستعملة ،صار ليس من السهولة
معرفتها ،ومعرفة مقاديرها ،معدَّلة ابألطوال ،واألكيال ،واألوزان ،املستعملة
اليوم ،واليت أصبحت أسهل تناوالً ،وأيسر معرفة ،وأدق حتديداً.
لذلك سنعرض هلذه األطوال ،واألكيال ،واألوزان؛ لبيان واقعها،
ونسبتها إىل األطوال ،واألكيال ،واألوزان املستعملة اليوم ،بشكل جيعلها
واضحة ،سهلة التناول ،يسرية املعرفة ،دقيقة التحديد.

احات
واملس َ
َ
األطوال َ

اجلريب كان هو وحدة املساحة األساسية ،املعمول هبا لقياس األراضي
الزراعية ،وحتديد األمالك ،واليت على أساسها كان يقدر اخلراج .عن الشعيب
قال« :إن عمر بن اخلطاب مسح السواد ،فبلغ ستة وثالثني ألف ألف
جريب» رواه أبو عبيد .ويف األحكام السلطانية قال« :فأما اجلريب فهو عشر
قصبات يف عشر قصبات ،والقفيز عشر قصبات يف قصبة ،والقصبة ستة
أذرع ،فيكون اجلريب ثالثة آالف وستمائة ذراع مكسرة ،والقفيز ثالمثائة
وستون ذراعاً ،وهو عشر اجلريب» .وذكر أن جعفر بن قدامة قال عن
الفرسخ« :ويكون بذراع املساحة ،وهي الذراع اهلامشية تسعة آالف ذراع».
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وقد ذكر القلقشندي« :أن الذراع اهلامشية تساوي ذراعاً وثلثاً بذراع اليد اليت
هي الذراع املرسلة ،وأن ذراع اليد تُساوي ست قبضات بقبضة إنسان معتدل،
كل قبضة أربعة أصابع ابخلنصر والبنصر والوسطى والسبابة ،وكل إصبع ست
شعريات معرتضات».
وقد استعمل املسلمون األطوال اآلتية:
القبضة =  4أصابع.
الذراع املرسلة =  6قبضات ،أو  24أصبعاً.
الذراع اهلامشية =  8قبضات ،أو  32أصبعاً.
القصبة =  6أذرع هامشية.
اجلريب =  10قصبات ×  10قصبات.
فعشر قصبات =  6 × 10أذرع طول القصبة =  60ذراعاً طول ضلع
اجلريب.
مساحة اجلريب =  60ذراعاً طول الضلع ×  60ذراعاً =  3600ذراع
هامشية مربعة.
القفيز =  10/1مساحة اجلريب أي يساوي  360ذراعاً هامشية مربعة.
نتوصل إىل معرفة واقع هذه األطوال مبقياس املرت املستعمل
وميكن أن ّ
اليوم ،والذي يعترب أسهل املقاييس لألطوال واملساحات وأدقّها ،إذا ما عرفنا
متوسط عرض األصبع ابلسنتمرتات.
ّ
متوسط األصبع يساوي  1.925سنتمرتاً،
وابحلساب تبني أن عرض ّ
وبذا تكون أطوال هذه املقاييس كما يلي:
األصبع =  1.925سم.
القبضة =  4أصابع ×  1.925سم عرض األصبع =  7,7سم.
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الذراع املرسلة =  24أصبعاً ×  1.925سم عرض األصبع =  46.2سم.
الذراع اهلامشية =  32أصبعاً × 1.925سم عرض األصبع =  61.6سم.
القصبة =  6أذرع هامشية ×  61.6سم طول الذراع اهلامشية = 3.696
مرتاً طول القصبة.
فالعشر قصبات =  3.696 × 10مرتاً طول القصبة =  36.96مرتاً طول
ضلع اجلريب.
مسـاحـة اجلريب =  36.96مرتاً طول ضلع اجلريب ×  36.96مرتاً =
 1366مرتاً مربعاً.
أي ما يعادل دومناً وثلث الدومن تقريباً.
مساحة القفيز =  10/1اجلريب ،أي  136.6مرتاً مربعاً.
هذا ما يتعلق مبقاييس املساحاتّ .أما مقاييس أطوال املسافات فهي
الربيد ،والفرسخ ،وامليل ،وتق ّدر ابلذراع املرسلة اليت يطلق عليها الذراع
األصلي ،والذراع الشرعي ،وطوهلا ست قبضات ،أو أربعة وعشرون أصبعاً،
كما مر يف مقاييس املساحات .وقد ذكر صاحب األحكام السلطانية أن امليل
أربعة آالف ذراع ،ابلذراع املرسلة ،واتّفقت كتب الفقه على أن الفرسخ ثالثة
أميال ،وأن الربيد أربعة فراسخ ،وبذلك يكون تقديرها حسب السابق ،وحسب
الكيلو مرت املستعمل اليوم ،والذي يعترب أسهل مقاييس أطوال املسافات
وأدقها ،كما يلي:
الذراع املرسلة =  6قبضات ،أو =  24أصبعاً.
امليل =  4000ذراع مرسلة.
الفرسخ =  3أميال.
الربيد =  4فراسخ.
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وحبساب املرت والكيلومرت تكون:
الذراع املرسلة =  24أصبعاً ×  1.925سم عرض األصبع =  46.2سم
طول الذراع املرسلة.
امليل =  4000ذراع مرسلة ×  46.2سم طول الذراع املرسلة = 1848
مرتاً أو  1.848كيلومرت ،طول امليل.
الفرسخ =  3أميال ×  1848م طول امليل =  5544مرتاً ،أو 5.544
كيلومرت طول الفرسخ.
الربيد =  4فراسخ ×  5544م طول الفرسخ =  22176مرتاً ،أو
 22.176كيلومرت طول الربيد.
صر هي  16فرسخاً ،أو  48ميالً ،فتكون
وإذا كانت مسافة ال َق ْ
ابلكيلومرتات كالتايل:
صر =  16فرسخاً ×  5.544كم طول الفرسخ =  88.704كيلومرت
ال َق ْ
صر.
طول مسافة ال َق ْ
أو =  48مـيـالً ×  1.848كم طول امليل =  88.704كيلومرت طول
صر.
مسافة ال َق ْ
ومبا أن االلتزام بتقدير أطوال املساحات واملسافات ،ابملقاييس نفسها
اليت كانت مستعملة يف السابق ،ليس واجباً شرعاً؛ ألهنا من الوسائل
واألدوات ،اليت تتخذ للقيام ابألعمال ،وتسهيل القيام هبا ،فيجوز استعماهلا،
وجيوز استعمال غريها اتباعاً لأليسر ،واألسهل ،واألدق ،واألضبط ،مع العلم
أن اجلريب مقياس فارسي األصل ،وأن الفدان كان وال يزال هو وحدة القياس
يف مصر .ومساحته ختتلف عن مساحة اجلريب.
ومبا أن مقاييس املرت ،والكيلومرت ،والدومن ،املستعملة اليوم ،تُعترب أسهل
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املقاييس وأدقّها ،لذلك ميكن أن يكون الدومن هو وحدة قياس مساحات
األرض ،واملرت هو وحدة قياس القماش والدور ،والكيلو مرت هو وحدة قياس
املسافات ،وأن اجلريب ،الذي وضع عمر بن اخلطاب على أساس مساحته
اخلراج ،يساوي  1366مرتاً مربعاً ،فهو يعادل دومناً وثلث دومن تقريباً؛ أل ّن
مساحة الدومن هي  1000مرت مربع.

األكيال واألوزان
روى أبو سعيد اخلُدري قال« :كنا خنرج زكاة الفطر صاعاً من طعام ،أو
صاعاً من شعري ،أو صاعاً من مت ٍر ،أو صاعاً من أقط ،أو صاعاً من زبيب» رواه
البخاري ومسلم .وعن جابر بن عبد هللا قال« :كان رسول هللا  يغتسل
ويتطهر ابملُد» رواه مسلم من طريق أيب بكر .وعن أيب سعيد اخلدري
ابلصاع
ّ
الو ْسق
-رفعه -قال« :ليس فيما أقل من ُخسة أ َْو ُسق صدقة» رواه البخاري ،و َ

الو ْسق
ستون خمتوماً ،أي صاعاً ،بداللة ما روي عن احلسن وابن سريين قاالَ « :
ك
ستون صاعاً» .وروى الشعيب أن رسول هللا  قال لكعب بن عجرةَ « :أم َع َ
دم؟ قال :ال .قال :فصم ثالثة أايم ،أو تص ّدق بثالثة آصع من مت ٍر على ستة
مساكني ،بني كل مسكينني صاع» رواه أبو داود .وعن حممد بن عبيد هللا

الثقفي قال« :وضع عمر بن اخلطاب ،على أهل السواد ،على كل جريب،
عام ٍر أو غام ٍر ،درمهاً وقفيزاً» رواه أبو عبيد .وقال أبو عبيد يف كتاب األموال:
«الصاع أربعة أمداد ،واملد رطل وثلث ابلبغدادي ،فيكون الصاع مخسة أرطال
وثلثاً ،وهو صاع النيب  ، كما يقول مالك وأهل احلجاز».
وبتتبّع األحاديث ،وما ورد يف أقوال الفقهاء ،واحمل ّدثني ،وأئمة اللغة ،من
يتبني أ ّن الصاع هو الوحدة القياسية جلميع األكيال اليت كانت
أكيال ،وأوزانّ ،
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مستعملة .وأن الصاع يساوي أربعة أمداد ،وأن املد رطل وثلث ابلبغدادي ،وأن
وقوم الدرهم هذا بوزن الغرام املستعمل
الرطل البغدادي  128 7/4درمهاًّ ،
اليوم ،فكان وزنه  3.17غراماً -وهذا غري درهم النقود ،فدرهم النقود الفضي
الشرعي وزنه هو  2.975غراماً -ويكون وزن الرطل البغدادي  408غرامات.
وبذلك تتّضح مقادير هذه املكاييل ،وأوزاهنا ،ابلغرام ،والكيلوغرام ،من
مادة القمح ،ابلشكل التايل:
املد =  1 3/1رطالً بغدادايً.
املد =  1 3/1رطالً ×  408غرامات وزن الرطل =  544غراماً وزن
املد من القمح.
الصاع =  4أمداد كيالً.
الصاع =  4أمداد ×  544غراماً وزن املد =  2176غراماً وزن الصاع
من القمح ،أو =  2,176كيلوغرام وزن الصاع من القمح.
القفيز =  12صاعاً كيالً.
القفيز =  12صاعاً ×  2176غراماً وزن الصاع =  26112غراماً وزن
القفيز من القمح ،أو =  26.112كيلوغراماً وزن القفيز من القمح.
الو ْسق =  60صاعاً كيالً.
َ
الو ْسق من القمح =  60صاعاً ×  2176غراماً وزن الصاع =
َ
 130560غراماً وزن الوسق من القمح ،أو =  130.56كيلوغراماً وزن
الو ْسق من القمح.
َ
ومن هذا يتبني ما يلي:
مبا أن نصاب الزكاة مخسة أوسق ،فيكون وزنه  652.8كيلوغراماً من
القمح ،وملا كان صاع التمر ،أو الشعري ،أو الزبيب ،خيتلف يف وزنه عن وزن
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صاع القمح ،وإن اتّفق معه يف الكيل ،لذلك فإن وزن نصاب الزكاة من التمر،
أو الزبيب ،أو الشعري  ،خيتلف عن وزن نصاب القمح؛ أل ّن هذه املواد غري
متساوية األوزان وإن تَ َس َاوى كيلها.
ومبا أن زكاة الفطر صاع ،فتكون ابلوزن  2.176كيلوغراماً من القمح.
ومبا أن فدية النّسك ثالثة آصع ،فتكون ابلوزن  6.528كيلوغراماً من
القمح.
كما يتبني أن وزن القفيز ،الذي وضعه عمر بن اخلطاب مع الدرهم،
خراجاً على اجلريب يف أرض العراق ،يساوي  26.112كيلوغراماً من القمح.
والدرهم الذي وضعه كان بوزن املثقال أي  4.25غرامات فضة ،ومبا أن
مساحة اجلريب تساوي  1.366دومناً ،فيكو ُن مقدار ما وضعه عمر بن اخلطاب
على الدومن خراجاً  19.116كيلوغراماً من القمح ،و  3.11غرامات من الفضة.
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اجل ـ ـزية
اجلزية هي حق أوصل هللا املسلمني إليه من الك ّفار ،خضوعاً منهم
حلكم اإلسالم .ويلتزم املسلمون للكفار الذين يُعطون اجلزية ابلكف عنهم،
واحلماية هلم ،ليكونوا ابلكف آمنني ،وابحلماية حمروسني .واألصل يف اجلزية
قوله تعاىل يف سورة التوبة        :
            

.          

ممن تؤخذ اجلزية
تُؤخذ اجلزية من أهل الكتاب ،من اليهود ،ومن النصارى ،بدليل اآلية
السابقة       سواء أكان اليهود والنصارى عرابً أم
غري عرب؛ ألن الرسول  قد أخذها من يهود اليمن ،ومن نصارى جنران.
عن عروة بن الزبري قال :كتب رسول هللا  كتاابً إىل أهل اليمن ...« :ومن
كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه ال يُفنت عنها وعليه اجلزية» رواه أبو عبيد.
أهل جنران ،وكانوا نصارى».
وعن ابن شهاب قالُ « :
أول من أَعطى اجلزيةَ ُ
وأخذها أبو بكر من نصارى احلرية وكانوا عرابً ،كما أخذها عمر من نصارى
الشام من عرب ،وغري عرب.
وتُؤخذ كذلك من غري أهل الكتاب .من اجملوس ،والصابئة ،واهلندوس،
رسول هللا  قد أخذها من جموس َه َجر .عن احلسن بن
والشيوعيني؛ أل ّن َ
رسول هللا  إىل ِ
جموس َه َجر يدعوهم إىل اإلسالم ،فمن
كتب ُ
حممد قالَ « :
ضربت عليه اجلزية ،يف أن ال تؤكل له ذبيحة ،وال
أسلم قُبِ َل منه ،ومن الُ ،
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تُـنّ َك ُح لَه امرأة» .وعن ابن شهاب «أن رسول هللا  ، أخذ اجلزية من جموس
هجر ،وأن عمر أخذ اجلزية من جموس فارس ،وأ ّن عثمان أخذ اجلزية من
الرببر .وقد روي أن عمر بن اخلطاب توقّف يف أخذ اجلزية من اجملوس حىت
عبد الرمحن بن عوف أ ّن رسول هللا  أخذها من جموس هجر .كما
شهد ُ
وي عن الرسول  أنه قالُ « :سنُّوا هبم ُسنَّة أهل الكتاب» رواه مالك.
ُر َ
قبل منهم إالّ اإلسالم ،وإال
أما العرب من عبدة األواثن ،فإنّه ال يُ ُ
فالسيف ،لقوله تعاىل[       :التوبة ،]5
وقـولـه            :
[الفتح  .]16وكان هذا عام تَـبُوك ،يف السنة التاسعة من اهلجرة .وفيها نزلت
سورة براءة ،اليت أوجبت أخذ اجلزية من أهل الكتاب ،وقتل املشركني من
العرب من عبدة األواثن ،وقد انتهى وجود عبدة األواثن من العرب منذ السنة
العاشرة من اهلجرة.
أما األشخاص ،أو الفئات اليت كانت مسلمة وارتدت عن اإلسالم،
وهي موجودة اليوم ،فإنه يُنظَر يف واقع املوجودين منهم اليوم .فإن كانوا قد
آابؤُهم ،أو
ولدوا من مرتدين ،ومل يرت ّدوا هم أنفسهم ،وإّمنا الذي ارت ّد ُه ْم ُ
مثل الدروِز ،والبهائيني ،واإلمساعيليني،
أجدادهم ،أو
ُ
ُ
أجداد أجدادهمُ ،
ِ
والنصرييني الذين يؤّهلون عليّاً ،فإهنم ال يُعاملون معاملة املرتدين ،وإّمنا يُعاملون
ب عليهم اجلزية ،وال تُؤكل ذابئحهم ،وال تُنكح
فتضر ُ
معاملة اجملوس والصابئةَ ،
نساؤهم ،إالّ إن ج ّددوا إسالمهم ،ودخلوا يف اإلسالم من جديد ،فعندها جيري
عليهم حكم املسلمني.
وأما إن ارت ّدوا هم أنفسهم عن اإلسالم ،كأَن حتولَّوا إىل اليهودية ،أو
ـزل من
دين من ٌ
النصرانية ،أو إىل الشيوعية ،أو إىل أيّة فكرةٍ تنكر أن اإلسالم ٌ
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عند هللا ،وتُنكر َّ
رسول هللا ،أو تُنكر أ ّن اإلسالم واجب التطبيق ،أو
أن حممداً ُ
تُنكر بعض آايت القرآن ،مثل الشيوعيني ،وأضراهبم ،فإهنم يُعاملون معاملة
املرت ّدين ،سواء بسواء.
وتُؤخذ اجلزية من الرجال العقالء البالغني .وال تؤخذ من ص ٍيب ،وال
ٍ
جمنون ،وال امرأة .فالرسول  عندما أرسل معاذاً إىل اليمن «أمره أن أيخذ
كل حاٍمل ديناراً» رواه أبو داود .وكتب عمر إىل أمراء األجناد« :أن يضربوا
من ّ
اجلزية وال يضربوها على النساء والصبيان ،وال يضربوها إالّ على من جرت عليه
الصيب ،أو أفاق اجملنون ،وجبت
املوسى» أي البالغني ،رواه أبو عبيد .فإذا بلغ ّ
عليه اجلزية ،فإن كان البلوغ ،أو كانت اإلفاقة من أول حوِل ِ
قومه ،دفع اجلزية
ّ َْ
عن احلول كله معهم ،وإن كان البلوغ ،أو اإلفاقة ،أثناء احلول دفع بقسطه مع
قومه ،حىت يكو َن حولُه مع حوهلم منضبطاً .وُتب على الرهبان يف األديرة،
وأهل الصوامع ،وعلى املرضى ،والعمي ،والشيوخ ،إن كانوا من أهل اليسار؛
نص يستثنيهم .وأما إن
يوجد ٌّ
أل ّن آيةَ اجلزية وأحاديثها عامة تشملهم ،وال َ
كانوا فقراءَ يُتصدَّق عليهم ،فإن اجلزية تسقط عنهم ،وال تُؤخذ منهم؛ أل ّهنم ال
يُطيقون دفعها .واآلية تقول[          :البقرة .]286
مر بشيخ من أهل
وروى أبو يوسف وأبو عبيد عن عمر بن اخلطاب «أنه ّ
الذمة يسأل على أبواب النّاس ،فقال له :ما أجلأك إىل ما أرى؟ قال :اجلزية،
ّ
السن ،واحلاجةُ .فقال له :ما أَنْصفناك أن كنّا أخذان منك اجلزية يف شبيبتك
و ُّ
ضيّعناك يف كِ َربك» ،وأخذه إىل بيته ،وأعطاهُ ما يُقيته ،مثّ أرسله إىل خازن
مثّ َ
بيت املال ،وأمره أن ي ِ
سقط عنه اجلزيةَ ،وأن يُعطيه من مال بيت املال.
ُ
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تسقط اجلزية
مىت ْ

تسقط اجلزية ابإلسالم ،فمن اسلم سقطت عنه جزية رأسه ،سواء أسلم
أول احلول ،أم منتصفه ،أم آخره ،أم بعد انقضائه ،فال جيب عليه شيء
مطلقاً .لقوله تعاىل            :
ٍ
مسلم
[األنفال  ،]38وملا روى ابن عباس عن النيب  أنه قال« :ليس على
جزية» رواه أبو داود وأمحد .واجلزية هي بسبب الكفر فيسقطها اإلسالم ،فال
ُتتمع مع اإلسالم بوجه .وإذا كان اإلسالم يهدم ما قبله من الشرك ،والكفر،
واملعاصي ،فكيف ال يهدم اجلزية ،وصغارها؟ وقد روي عن الرسول  قوله:
َيب ما كان قبله» رواه أمحد .روى أبو عبيد عن مسروق أن أحد
«اإلسالم ّ
األعاجم أسلم ،فكانت تؤخذ منه اجلزية ،فأتى عمر بن اخلطاب ،فقال :اي
متعوذاً .فقال :أما يف
أمري املؤمنني ،إين أسلمت .فقال :لعلّك
َ
أسلمت ّ
اإلسالم ما يعيذين؟ قال :بلى .قال :فكتب عمر أن ال تؤخذ منه اجلزية.
وال تسقط اجلزيةُ ابملوت ،إن مات الشخص بعد مرور احلول؛ أل ّهنا
تكون قد أصبحت واجبةً عليه ،وديناً ،فيجب سدادها من تركته ،كبقية ديونه.
فإن مل يكن له تركة ،سقطت عنه ،وال ُتب على ورثته؛ ألنّه يكون يف حكم
احملتاج الفقري.
وال يُعفى أح ٌد من أهل الذمة من اجلزية ،ممن ُتب عليه؛ أل ّن اآلية
نصت األحاديث
واألحاديث توجب األخذ ،ال اإلعفاء ،وال يُعفى إالّ من َّ
الذمي جندايً يف اجليش اإلسالمي ،وقاتل الك ّفار مع
على إعفائه .ولو دخل
ّ
املسلمني ،أو و ِظّف يف وظيفة ،فإن ذلك ال يسقط عنه اجلزية ،طاملا هو ٍ
ابق
ُ
على كفره ،وألنّه أيخذ راتباً على التحاقه ابجليش أو ابلوظيفة.
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الذمة ،حسب أدايهنم وفرقهم ،يكون
عمل
سجل خاص جلميع أهل ّ
ٌ
ويُ ُ
له مكان خاص يف دائرة اجلزية ،حيوي مجيع املعلومات الالزمة ،من تواريخ
ميالدهم ،وأعمارهم ،وموهتم ،وحالتهم املالية ،ليكون تقدير أخذ اجلزية على
أساسه.

مقدار اجلزية

إن مقدار اجلزية اليت فُرضت أايم الرسول  ، واخللفاء من بعده ،مل
يكن واحداً ،بل اختلف من مكان إىل آخر .فقد أمر رسول هللا  معاذاً
الذمة ديناراً ،أو عدله
عندما أرسله إىل اليمن أن أيخذ «من كل حامل من أهل ّ
ِ
الغين
من املََعافر» رواه أبو داود .وعمر فرض على أهل الشام ،ومصر ،على ّ
أربعة داننري ،وعلى املتوسط دينارين ،وعلى الفقري املتكسب ديناراً ،كما فرض
عليهم فوق ذلك طعاماً للجند ،وضيافة للمسلمني ،وفرض على أهل العراق
مثانية وأربعني درمهاً على الغين ،وأربعة وعشرين درمهاً على املتوسط ،واثين عشر
درمهاً على الفقري املتكسب .كما ضرب الزكاة مضاعفة على نصارى بين
تغلب ،حني رفضوا أن تُضرب عليهم اجلزية .عن النعمان بن زرعة «أنه سأل
هم أن أيخذ
عمر بن اخلطاب ،وكلّمه يف نصارى بين تغلب ،وكان عمر قد ّ
منهم اجلزية ،فتفرقوا يف البالد .فقال النعمان لعمر :اي أمري املؤمنني ،إن بين
تغلب قوم عرب ،أينفون من اجلزية ،وليست هلم أموال ،إّمنا هم أصحاب
حروث ومواش ،وهلم نكاية يف العدو ،فال تُعِن عدوك عليك هبم ،قال:
ف عليهم الصدقة» رواه أبو عبيد.
فصاحلهم عمر على أن أ ْ
َض َع َ
ويف صحيح البخاري عن أيب جنيح قال :قلت جملاهد :ما شأن أهل
الشام عليهم أربعة داننري ،وأهل اليمن عليهم دينار؟ قالُ :جعل ذلك من قِبَل
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اليسار.
الذمة ابلغرام،
وتقدير الداننري اليت وضعها عمر جزية على رؤوس أهل ّ
الذي يعترب الوحدة القياسية للذهب اليوم ،كالتايل:
دينار وزن الدينار ابلغرام غرامات الذهب
 - 1الغين عليه
 – 2املتوسط
 - 3العامل املتكسب

= 4.25 × 4
= 4.25 × 2
= 4.25 × 1

 17غراماً
 8.50غراماً
 4.25غراماً

ومن هذا يتبني أن مقدار اجلزية ليس واحداً ،وليس حم ّدداً حب ٍّد واحد ال
جيوز تع ّديه ،كأنصبة الزكاة ،بل تُرك ذلك لرأي اخلليفة واجتهاده ،ويُراعى فيه
الذمة ،وال يكلِّفهم فوق
انحية اليسار والضيق حبيث ال يشق على أهل ّ
طاقتهم ،كما يراعى فيه أن ال يظلم بيت املال ،وأن ال حيرمه من ٍ
ٍ
مستحق
مال
ُ
ُ
له يف ِ
رقاب ِ
الذمة.
أهل ّ
رج ُع فيه إىل العرف ،وإىل معرفة أهل
وتقدير ح ّد الغىن و ّ
التوسط والفقر يُ َ
فيعني اخلليفة من أهل اخلربة أشخاصاً للتمييز بني األغنياء،
اخلربة يف ذلكّ .
ٍ
حدود ِ
التوسط ،والفقر ،والقرتاح املقدار
ضع
واملتوسطني ،والفقراء ،و َلو ْ
للغىن ،و ّ
املتكسب ،ليكون تقدير اخلليفة ملقدار
الذي يتحمله الغين ،واملتوسط ،والعامل
ُ
أهل
اجلزية مبا يؤديه إليه رأيه واجتهاده على أساس ذلك ،حبيث ال جيهد َ
ِ
ِ
ِ
بيت املال فينقصه ح ّقه.
الذمة ،وال يكلّفهم فوق طاقتهم ،وال يَظلم َ
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وقت استيفاء اجلزية
استحقاق اجلزية يكون حبلول احلول ،فإهنا تُؤخذ مرًة يف السنة ،ويبدأ
تعيني احلول أبول احملرم ،وينتهي يف آخر ذي احلجة .وحىت يتم االستيفاء قبل
حلول احملرم من السنة اليت ستأيت ،ميكن أن تعني الشهور الثالثة األخرية من
شوال وذو القعدة وذو احلجة ،موعداً الستيفاء اجلزية حىت يكون
السنة ،أي ّ
احلول حمدد األول واآلخر للجميع ،ال أن يكون لكل شخص حول خاص به،
حىت حيصل الضبط ،ولتسهيل اجلباية واالستيفاء.
خاص
ويُ ّ
عني جباة ّ
قسم ٌ
خاصون الستيفاء اجلزية وجبايتها ،خيصص هلم ٌ
هبم يف دائرة اجلزية من ديوان الفيء واخلراج ،وتكون مرتباهتم وأرزاقهم من بيت
الذمة.
املال ،وليس من أهل ّ
وُمينع اجلباةُ من أخذ شيء يزيد عن املقدار املفروض على األشخاص،
حتت طائلة العقاب .ألن الزايدة ظلم ،والظلم ظلمات يوم القيامة ،وألهنا تكون
غلوالً من اجلباة ،والغلول يف النار .كما مينع اجلباة من ضرب أو تعذيب أهل
الذمة ،عند حتصيل اجلزية؛ أل ّن الرسول  هنى عن ذلك .روى أبو يوسف
مر بطريق الشام ،وهو راجع
عن هشام بن عروة عن أبيه ،أن عمر بن اخلطاب ّ
صب على رؤوسهم
يف مسريه من الشام ،على قوم قد أُقيموا يف الشمس ،يُ ُّ
يؤدوها؛ فهم يعذبون حىت
الزيت .فقال :ما ابل هؤالء؟ فقالوا :عليهم اجلزية مل ُّ
يؤدوها ،فقال عمر :فما يقولون هم ،وما يعتذرون به يف اجلزية؟ قالوا :يقولون:
ّ
فإين مسعت رسول هللا
ال جند .قال :فدعوهم ،ال تكلفوهم ما ال يطيقونّ ،
 ، يقول« :ال تعذبوا النّاس ،فإن الذين يُعذ ّّبون النّاس يف الدنيا يعذهبم هللا
فخلِّي سبيلهم .وقد وىل رسول هللا  عبد هللا بن أرقم
يوم القيامة» وأمر هبم ُ
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وىل من عنده انداه ،فقال« :أال من ظلم معاهداً،
الذمة ،فلما ّ
على جزية أهل ّ
أو كلّفه فوق طاقته ،أو انتقصه ،أو أخذ منه شيئاً بغري طيب نفسه ،فأان
حجيجه يوم القيامة» رواه أبو يوسف.

الذم ِة يطلب منه أن يُثبت إعساره ،فإن
ومن ي ّدعي اإلعسار من أهل ّ
أثبته أُمهل إىل ميسرة ،وإن مل يُثبته ،وثبت أنه مماطل ُسجن ،وتُرك يف السجن
حىت يدفع اجلزية .وقد روى أبو داود أن الرسول  سجن املماطل يف ال ّدين.
ِ
حوالن أو أكثر دون دفع ،فإهنما ال يتداخالن،
مر
وال تتداخل اجلزية ،فإن ّ
الذمي ألداء
وجيب سداد اجلميع ،كما جيب سداد مجيع الدين .وال يُباعُ متاعُ ّ
اجلزية.

يتعني الذهب والفضة يف اجلزية ،فيجوز أن تكون اجلزية ذهباً
وال ّ
وفضة ،وجيوز أن تكون غري ذلك من عروض أو حيوان ،كما أنه جيوز أن تُقدَّر

ابلقيمة ويُؤخذ بدالً عنها .فقد ورد يف حديث إرسال معاذ إىل اليمن أن أمره

الذمة ،أو عدله معافر ،أي ثياابً،
الرسول أبخذ دينار من كل حامل من أهل ّ
ؤدون نصفها يف صفر ،والنصف اآلخر
كما صاحل أهل جنران على ألفي حلة يُ ُّ

ب بدالً عن الدينار
يف رجب .وقد كان عمر ُ
أيخذ ُُ يف اجلزية النَّعم واحلَ ّ
والدرهم ،وكذلك اخللفاءُ اآلخرون .ولتسهيل االستيفاء ،واحلفظ ،والتوزيع ،يف
هذه األايم جيوز أن ُُتعل اجلزية من النقد املتداول.
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صرف اجلزية
َم ْ

مل خيـتـلـف أحد من املسلمني يف أ ّن مصرف اجلزية هو مصرف أَمو ِال
الفيء ،من خر ٍاج وعشوٍر ،أي يُوضع يف بيت املال ،ويُصرف منه على مصاحل

وحيمل منه يف سـبيل هللا ،حسـب ما يراه اخلليفة ،وفـق رأيه
املسـلمنيُ ،
واجتهاده ،يف رعـاية شؤون املسلمني ،وقضاء مصاحلهم.
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وأنواعها
الع ّامة،
َ
امللكيّات َ
امللكيات العامة هي األعيان اليت جعل الشارع ملكيتها جلماعة
املسلمني ،وجعلها مشرتكة بينهم ،وأابح لألفراد أن ينتفعوا منها ،ومنعهم من
متلكها.
وهذه األعيان تتمثّل يف ثالثة أنواع رئيسية هي:
 - 1مرافق اجلماعة اليت ال تستغين حياة اجلماعة اليوميّة عنها.
 - 2األعيان اليت تكون طبيعة تكوينها متنع اختصاص األفراد حبيازهتا.
 - 3املعادن الع ّد اليت ال تنقطع.
فهذه األنواع الرئيسية الثالثة ،وما يتفرع عنها ،وما تنتج من واردات،
تكون مملوكة جلماعة املسلمني ،مشرتكة بينهم ،وتكون مورداً من موارد بيت
يوزعها اخلليفة عليهم ،وفق ما يؤديه إليه اجتهاده ،ضمن
مال املسلمنيّ ،
األحكام الشرعية ،مبا فيه مصلحة اإلسالم واملسلمني.

ِ
ِ
الع ّامة
األول م َن امللكيّات َ
النوع ّ

وهو املرافق العامة للجماعة ،اليت ال تستغين عنها يف حياهتا اليومية،
وتتفرق عند فقدها كاملاء .وقد ّبني رسول هللا  صفة هذه املرافق ،وأوضحها
َّأَّت توضيح ،فيما ورد عنه من أحاديث تتعلق هبا .فعن أيب خراش عن بعض
أصحاب النيب  قال :قال رسول هللا « : املسلمون شركاء يف ثالث :يف
املاء ،والكأل ،والنار» رواه أبو داود .ويف رواية أخرى« :النّاس شركاء يف
ثالث :املاء ،والكأل ،والنار» .وروى ابن ماجة عن أيب هريرة أن النيب 
ثالث ال ُيُْنَـ ْع َن :املاء ،والكأل ،والنار» ،كما روي عنه  قوله:
قالٌ « :
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«املسلم أخو املسلم ،يسعهما املاء والشجر» .وكان املاء والكأل والنار من أول
ما أابحه رسول هللا  للناس كافة ،وجعلهم شركاء فيه ،ومنعهم من محاية أي
شيء منه ،ألنّه حق لعامة املسلمني ،وذلك أن ينـزل القوم يف أسفارهم،
وبواديهم ،ابألرض فيها النبات ،الذي أخرجه هللا لألنعام ،مما مل يتعب فيه أحد
خيتص به
حبرث ،وال بغرس ،وال بسقي ،فهو ملن سبق إليه ،وليس ألحد أن ّ
دون غريه من النّاس ،ولكن ترعاه أنعامهم ،ومواشيهم ،ودواهبم معاً ،وترد املاء
الذي فيه كذلك أيضاً .فهذا النّاس شركاء فيه.
وليس األمر قاصراً على هذه األعيان الثالثة املذكورة يف األحاديث
السابقة ،بل يشمل كل ما حتقق فيه وصف كونه من مرافق اجلماعة .بدليل أن
الرسول  يف الوقت الذي قال فيه« :النّاس شركاء يف ثالث :املاء ،والكأل،
أقر أفراداً يف خيرب والطائف على متلك آابر هلم ،ملكية فردية ،يشربون
والنار»ّ ،
منها ،ويسقون أنعامهم ،ومواشيهم ،وبساتينهم ،ومل مينعهم من متلّكها .وكانت
هذه اآلابر صغرية وال تتعلق هبا حاجة اجلماعة .وابجلمع بني احلديثني ،يتبني
أن املاء عندما تتعلق به حاجة اجلماعة يكون مملوكا للجماعة ،وُمينع من أن
يكون ملكية فردية ،وأنه عندما ال تتعلّ ُق به حاجة اجلماعة يكون ملكية فردية،
ط كونه تتعلق به حاجة اجلماعة ،هو أن تكون
وجاز لألفراد أن يتملّكوه .وضابِ ُ
لتفرقت اجلماعة يف
اجلماعة ال تستغين عنه يف حياهتا اليومية ،وأنه لو فُقد ّ
طلبه ،كما كانت القبائل تتفرق عندما تفقد املاء ،أو عندما تفقد املرعى
ألنعامها ومواشيها .وبذلك تكون كل ع ٍ
ني تتعلق هبا حاجة اجلماعة ،وال
وتتفرق عند فقدها ،من امللكيات العامة.
تستغين عنها يف حياهتا اليوميةّ ،
ويلحق هبذا النوع من امللكيات العامة كل آلة تستعمل فيه ،فإهنا أتخذ
حكمه ،وتكون ملكية عامة مثله .وبذلك تكون آالت استخراج املياه العامة،
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من عيون ،وآابر ،وأهنار ،وحبريات ،وآالت ضخ هذه املياه ،وأانبيب توصيلها
إىل منازل النّاس ،ملكية عامة ،تبعاً لكون املاء الذي تستخرجه ،وتضخه،
وتوصله ،ملكية عامة .إالّ أن هذه اآلالت إن نُصبَت على البحريات ،واألهنار
الكبرية ،كالنيل ،والفرات ،فإنّه جيوز أن تكون هذه اآلالت مملوكة ملكية فرديّة،
وأن ينتفع هبا انتفاعاً فردايً.
وكذلك تكون آالت توليد الكهرابء من مساقط املياه العامة ،كالقنوات،
واألهنار ،وأعمدهتا ،وأسالكها ،وحمطاهتا ،ملكية عامة ،أل ّن هذه األدوات
ولّدت الكهرابء من أعيان امللكية العامة ،فأخذت حكمها .وكذلك تكون
آالت توليد الكهرابء وحمطاهتا ،وأعمدهتا ،وأسالكها ،ملكية عامة -ولو ولّدت
الكهرابء بطريق آالت -إذا كانت الكهرابء مما يُستخدم للوقود ،ولو يف
الغالب ،وتكون اإلانرة تبعاً ،وذلك كأ ّن تستعمل للطبخ ،أو للتدفئة ،أو لتدوير
آالت املصانع ،أو لصهر املعادن ،ألهنا حينئذ تكون انراً ،والنار من امللكيّات
العامة ،فكذلك تكون مولِّداهتا ،وحمطاهتا ،وآالهتا ،وأعمدهتا ،وأسالكها،
ملكية عامة تبعاً هلا.
كما تكون مولّدات الكهرابء ،وحمطاهتا ،وأعمدهتا ،وأسالكها ،من
امللكية العامة ،إذا أُقيمت هذه األدوات يف الطريق العام ،سواء استخدمت
وقوداً ،أو استخدمت لإلانرة؛ ألن الطريق العام ال جيوز ألحد من األفراد ،أو
الشركات ،أن خيتص بشيء منه حيميه لنفسه ،ومينع النّاس منه ،أل ّن احلمى يف
امللكيات العامة ال جيوز أن يكون إالّ للدولة .أما إن كانت الكهرابء قد ُولّدت
من آالت ،ووضعت مولداهتا ،وحمطاهتا ،وأعمدهتا ،وأسالكها ،يف غري الطريق
العام ،أبن ُوضعت يف أمالك أصحاهبا ،فإهنا تكون ملكية فردية ،وجيوز أن
يتملكها األفراد متلكاً فردايً.
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وجيوز أن تكون مصانع الغاز ،والفحم احلجري ،من امللكية العامة تبعاً
لكون الغاز والفحم احلجري ملكية عامة؛ ألهنما من املعادن العد ،ومن النار،
واملعادن العد والنار من امللكية العامة.

ِ
ِ
الع ّامة
النوع الثاين م َن امللكيّات َ

وهو األعيان اليت تكون طبيعة تكوينها متنع اختصاص األفراد حبيازهتا.
وهذا النوع من امللكية العامة ،وإن كان من مرافق اجلماعة ،كالنوع األول،
ويشملها دليل مرافق اجلماعة ،إال أن هذا النوع تكون طبيعة تكوينه متنع
اختصاص األفراد به ،عكس النوع األول ،فإن طبيعة تكوينه ال متنع اختصاص
تستقر فيها حاجة اجلماعة،
األفراد به ،ولذلك ُملِّكت اآلابر الصغرية اليت ال
ّ
ملكاً فردايً.
ودليل كون هذا النوع هو من امللكيات العامة ،فضالً عن أدلة النوع
األول ،قول الرسول ِ « :مىن ُمناخ من سبق» رواه أبو داود وأمحد .وكذلك
ما ورد عن الرسول  من إقراره النّاس على اشرتاكهم يف ملكية الطريق العام،
وعدم جواز اختصاص فرد به .ومىن مكان معروف خارج مكة املكرمة ،وهو
املكان الذي ينـزل احلجاج فيه ،بعد أن يتموا الوقوف بعرفة ،ليقوموا مبشاعر
معينة من احلج ،كرمي اجلمار ،وذبح اهلدي واألضاحي ،واملبيت .ومعىن كوهنا
مناخ من سبق أهنا مملوكة جلميع املسلمني ،فمن سبق إىل أي مكان فيها،
وأانخ فيه فهو له ،ألهنا مشرتكة بينهم ،وليست مملوكة ألحد حىت مينع النّاس
عنها .وكذلك الطريق العام ،فقد أقر رسول هللا  اشرتاك النّاس فيها،
وحقهم مجيعاً يف املرور منها ،وجعل إماطَةَ األذى عنها صدقة ،كما ورد يف
احلديثُ « :متيط األذى عن الطريق صدقة» رواه الشـيخان من طريق أيب هـريرة.
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وهنى عن اجللوس يف الطرقـات ،ملا رواه الشـيخان من طريق أيب سـعيد اخلـدري،
فقـال« :إايكم واجللوس يف الطرقات»؛ أل ّن اجلـلوس قد مينع املـرور على الـنّاس،
أو يضيّـق عليهم.
والناظر يف واقع ِمىن ،وواقع الطريق العام ،جيد أن طبيعة تكوينها متنع
اختصاص الفرد حبيازهتا ،ومتلكها .فمىن ينـزل فيها احلجاج ليقوموا فيها ببعض
مشاعر احلج ،وطبيعة تكوينها ،من حيث هي مكان إلقامة مشاعر احلج
جلميع املسلمني ،متنع اختصاص فرد معني ،أو أفراد معينني هبا ،ومثلها عرفة،
ومزدلفة .والطريق العام كذلك هو للجميع ،ومعد ملرور اجلميع ،وال يتأتى
اختصاص فرد معني ،أو أفراد معينني به .وبذلك يكون الدليل الوارد فيهما
منطبقاً على كل عني متنع طبيعة تكوينها اختصاص فرد ،أو أفراد هبا ،ويكون
ملكية عامة .وعليه فإن البحار ،واألهنار ،والبحريات ،واخللجان ،واملضائق،
والقنوات العامة ،كقناة السويس ،والساحات العامة ،واملساجد ،تكون ملكية
عامة جلميع أفراد الرعيّة.
ويلحق هبذا النوع من امللكيات العامة القطارات ،والرتام ،وأعمدة
الكهرابء ،وأانبيب املياه ،وقساطل اجملاري ،اليت متر ابلطريق العام ،فإهنا كلها
تكون ملكية عامة ،تبعاً لكون الطريق ملكية عامة ،وال جيوز أن تكون ملكية
فردية؛ ألنه ال جيوز ألحد أن خيتص بشيء مما هو من امللكية العامة بشكل
دائم ،وال أن حيمي مما هو لعموم النّاس .لقول الرسول  ، فيما رواه أبو
داود« :ال محى إال هلل ولرسوله» أي ال محى إال للدولة .ومعىن احلديث أنه
ليس ألحد أن حيمي لنفسه ما هو لعموم النّاس .والذي جعل القطارات،
والرتام ،وأعمدة الكهرابء ،وأانبيب املياه ،وقساطل اجملاري اليت تكون يف الطريق
العام ملكية عامة ،كوهنا أتخذ قسماً من الطريق العام أخذاً دائمياً ،وختتص
69

اختصاصاً دائمياً ،فصارت من احلمى ،واحلمى ال جيوز لغري الدولة ،وبذلك
كانت ملكية عامة.

ِ
العامة
النوع الثالث م َن امللكيّات َ

وهو املعادن العد اليت ال تنقطع ،وهي املعادن الكثرية ،غري حمدودة
املقدار .أما املعادن القليلة ،احملدودة املقدار ،فإهنا تكون من امللكيات الفردية،
وجيوز أن ميلكها األفراد ،كما ملّك رسول هللا  بالل بن احلارث املزين
معادن القبلية ،من انحية الفرع ابحلجاز .وكان بالل قد سأل رسول هللا 
أن يُقطعها له ،فأقطعه إايها ،وملّكها له ،كما روى ذلك أبو داود .وعلى ذلك
فإن عروق الذهب ،والفضة ،وغريها من املعادن ،املوجودة بكمية قليلة غري
ُتارية ،تكون ملكية فردية ،وجيوز أن يتملكها األفراد ،كما جيوز أن تقطعها هلم
الدولة .وعليهم أن يدفعوا ُمخس ما يستخرجونه منها لبيت املال ،قليالً كان
املستخرج ،أو كثرياً.
أما املعادن الكثرية ،غري حمدودة املقدار ،فإهنا تكون مملوكة ملكية عامة
جلميع املسلمني ،وال جيوز أن خيتص هبا فرد ،أو أفراد ،أو أن متلّك ،أو تقطع
لفرد ،أو أفراد .كما ال جيوز إعطاء امتياز استخراجها ألفراد ،أو لشركات ،بل
جيب أن تبقى ملكية عامة جلميع املسلمني ،مشرتكة بينهم ،وأن تقوم الدولة
ابستخراجها ،وتنقيتها ،وصهرها ،وبيعها نيابة عنهم ،ووضع مثنها يف بيت مال
توصل إليها من غري
املسلمني .وال فرق يف هذه املعادن ،بني أن تكون ظاهرة ،يُ ّ
مشقة ،وال مؤونة كبرية ،كامللح والكحل ،أو أن تكون يف ابطن األرض،
وأعماقها ،وال يُتوصل إىل استخراجها إالّ مبشقة وعمل ،ومؤونة كبرية،
كالذهب ،والفضـة ،واحلـديد ،والنحاس ،والرصاص ،والقصـدير ،والكـروم،
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واليورانيوم ،والفوسـفات ،وغريها من املعـادن ،وسـواء أكـانت جـامدة كـالـذهب
واحلـديد ،أم سـائلة كـالنفط ،أم غازية كالغاز الطبيعي.
أما الدليل على كون هذه املعادن الكثرية غري حمدودة املقدار هي من
امللكية العامة ،فما رواه الرتمذي عن أبيض بن َمحّال املازين «أنه وفَ َد إىل رسول

وىل قال رجل من اجمللس :أتدري ما
فلما أن ّ
هللا  فاستقطعه امللح فقطع لهّ ،
قطعت له؟ إّنا قطعت له املاء الع ّد .قال :فانتزعه منه» .فكون رسول هللا 

اسرتجع من ابيض بن محال ما أقطعه إايه من ملح ،بعد أن عرف أنه كثري ال
ينقطع ،دليل على أن املعدن العِ ّد ،أي الكثري غري حمدود املقدار ،الذي ال
ينقطع ،ال جيوز أن ميلك ألفراد؛ ألنّه ملك لعامة املسلمني .وليس األمر خاصاً
ابمللح ،بل هو عام يف كل معدن مهما كان نوعه ،ولكن على شرط أن يكون
مبنـزلة املاء العِ ّد ،أي ال ينقطع.
ومبا أن املعادن اليت ال تنقطع هي ملكية عامة جلميع أفراد الرعية ،لذلك
ال جيوز للدولة أن متلّكها ألفراد ،أو شركات ،وال أن تسمح ألفراد ،أو
شركات ،ابستخراجها حلساهبم ،بل جيب عليها أن تقوم بنفسها ابستخراج
هذه املعادن ،نيابة عن املسلمني ،ورعاية لشؤوهنم ،ويكون مجيع ما تستخرجه
منها مملوكاً ملكية عامة جلميع أفراد الرعيّة.
واستخراج هذه املعادن ،خاصة ما كان منها يف ابطن األرض ،سائالً أو
جامداً ،حيتاج إىل آالت ،ومصانع .والدولة ،يف كل حال ،تستخرج هذه
املعادن حلساب الرعيّة ابعتبارها ملكية عامة .وهذا االستخراج إما أن تباشره
الدولة آبالت ومصانع متتلكها ،أو هي من امللكية العامة.
فإن اسـتخـرجت هذه املعادن آبالت ومصانع متتلكها ،فإن ملكية هذه
املصانع واآلالت جيوز أن تبقى مملوكة للدولة ،وجيوز أن حتوهلا الدولة ملكية
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عامة ،وهو أوىل من أن تبقى ملكيّة للدولة ،لتأخذ حكم ملكية املعادن ،أي
تصبح ملكية عامة ،تبعاً مللكية املعادن اليت تنتجها ،أخذاً من حترمي صناعة
اخلمر ،وحترمي ملكية مصنع اخلمر ،تبعاً لتحرمي اخلمر املأخوذ من حديث أنس
«لعن رسول هللا  يف اخلمرة عشرة :عاصرها ومعتصرها »...احلديث ،ومن
احلديث املروي عن ابن عمر« :لُعنت اخلمرة على عشرة وجوه :لعنت لعينها،
وشارهبا ،وساقيها ،وابئعها ،ومبتاعها ،وعاصرها ،ومعتصرها »..احلديث .فهذه
حرمت عصر اخلمرة وصناعتها ،مع أن عصر العنب لغري اخلمر
األحاديث ّ
حرمت صناعة اخلمر،
مباح ،و ّ
حمرم .وبذلك ّ
لكن عصر العنب ليصنع منه مخر ّ
وحِّرم تبعاً لذلك متلك مصنع لصناعة اخلمر .ومن هنا جاء جواز جعل اآلالت
ُ
ِ
واملصانع اليت متتلكها الدولة الستخراج املعادن الع ّد ملكية عامة ،تبعاً لكون
هذه املعادن مملوكة ملكية عامة ،وبذلك يكون مثن هذه اآلالت واملصانع من
أموال امللكية العامة ،كما أنه جيوز أن تبقى هذه اآلالت واملصانع ملكاً للدولة،
على أن ما تستخرجه من مـواد امللكية العامة يكون ملكاً عاماً ،يوضع يف ابب
امللكية العامة ،وليس يف ابب ملكية الدولة.
وبذلك ميكن أن تكون آالت ،ومصانع استخراج املعادن العِ ّد ،والنفط،
مملوكة للدولة ،أو مملوكة ملكية عامة.

وارداهتا
الع ّامة َو َ
كيفية االنتفاع أبعيَان املُلكيّة َ

مبا أن أعيان امللكية العامة ،ووارداهتا ،ملك جلميع املسلمني ،مشرتكة
حق االنتفاع من أعيان هذه امللكية
بينهم ،فإ ّن لكل فرد من أفراد الرعيّة ّ
العامة ،ومن وارداهتا ،ال فرق بني كونه رجالً أو امرأة ،صغرياً أو كبرياً ،صاحلاً أو
طاحلاً.
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وأعيان امللكية العامة ليست سواء يف كيفية االنتفاع منها .فمنها ما
سهل على اإلنسان أن ينتفع منها مباشرة بنفسه ،أو آلته ،ومنها ما ال يسهل
يَ ُ
عليه ذلك.
أما القسم األول :كاملاء والكأل والنار ،والطرقات العامة ،والبحار،
واألهنار ،والبحريات ،والقنوات الكبرية ،فللشخص أن ينتفع مباشرة بنفسه
ابملاء ،والكأل ،والنار ،فريد اآلابر ،والعيون ،واألهنار ،يستقي منها ،وحيمل منها
املاء ،ويسقي منها أنعامه ومواشيه ،ويرد املراعي يرعى فيها أنعامه ومواشيه،
ويرد أماكن االحتطاب حيتطب منها.
وله أن ينصب آلته على األهنار الكبرية ،ليسقي منها زرعه وشجره؛ أل ّن
النهر الكبري يتسع جلميع النّاس ،ونصب اآلالت اخلاصة عليه ال يضر أبحد
من املسلمني .كما أن لكل فرد أن ينتفع ابلطريق العام ،وابلبحار ،واألهنار،
والقنوات العامة كقناة السويس ،فله أن مير من الطريق العام بنفسه ،وبدوابه،
وسياراته .وله أن يقطع البحار ،واألهنار ،والقنوات العامة ،مبراكبه ،وسفنه؛
ألنه ال يضر أبحد من املسلمني ،وال يضيّق على أحد لسعة الطريق العام،
والبحار ،واألهنار ،والقنوات.
وأما القسم الثاين ،من أعيان امللكية العامة ،وهو ما ال يسهل االنتفاع
ّ
به مباشرة ،وحيتاج إىل مشقة ،ومؤونة ،واستخراج ،كالنفط ،والغاز ،واملعادن،
فإن الدولة هي اليت تتوىل القيام عليه ،وعلى استخراجه ،نيابة عن املسلمني،
وتضع وارداته يف بيت مال املسلمني .ويكون اخلليفة هو صاحب الصالحية يف
يؤديه إليه اجتهاده ،ضمن أحكام الشرع ،مبا
توزيع منتجاته ،ووارداته ،وفق ما ّ
يراه حمققاً ملصلحة املسلمني.
وميكن أن يسري يف توزيع منتجات وواردات امللكيات العامة على
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الشكل التايل:
أوالً :اإلنفاق على ما يتعلق ابمللكية العامة ،فيُنفق على:
 - 1ديوان امللكية العامة ،بناايته ،ومكاتبه ،وسجالته ،وأحباثه،
وموظفيه.
 - 2وعلى اخلرباء ،واملستشارين ،والفنيني ،والعمال ،الذين يستخدمون
للبحث ،والكشف ،والتنقيب عن النفط ،والغاز ،واملعادن ،واستخراجها،
وإنتاجها ،ومعاجلتها ،وجعلها صاحلة لالستعمال ،والذين يستخدمون
الستخراج املاء وتوصيله ،وتوليد الكهرابء وتوصيلها.
 - 3وعلى شراء اآلالت ،واملصانع ،ووسائل النقل الالزمة الستخراج
النفط ،والغاز وتنقيته ،وإلنتاج املعادن وتصفيتها ،ومعاجلتها ،وجعلها صاحلة
لالستعمال ،وعلى اآلالت واملصانع الالزمة لتصنيع أعيان امللكية العامة،
واالنتفاع هبا.
وضخه ،وأانبيب توصيله.
 - 4وعلى آالت استخراج املاء ّ
 - 5وعلى مولّدات الكهرابء ،وحمطّاهتا ،وأعمدهتا ،وأسالكها.
 - 6وعلى القطارات ،والرتامات.
فكل هذه اإلنفاقات تتعلق ابمللكية العامة ،وإدارهتا ،ومعاجلة االنتفاع
ّ
هبا ،لذلك كان اإلنفاق عليها من واردات امللكية العامة ،كما ينفق على
ُجباة الصدقات من أموال الصدقات [    التوبة  ]60فقد جعل
هللا هلم نصيباً من الصدقة ،لقاء قيامهم على جبايتها.
اثنياً :التوزيع على أفراد الرعيّة ،الذين هم املالكون هلذه امللكيات العامة،
ٍ
بشكل معني ،فله أن يوزع عليهم
ولوارداهتا .وهذا التوزيع ال يقيّد فيه اخلليفة
من أعيان امللكية العامة ،كاملاء ،والكهرابء ،والنفط ،والغاز ،كل ما حيتاجون
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إليه الستعماالهتم اخلاصة ،يف منازهلم ،وأسواقهم من غري مثن .وله أن يبيعهم
هذه األعيان بسعر التكلفة فقط ،أو بسعر السوق .كما أن له أن يوزع عليهم
نقوداً من أرابح امللكيات العامة ،يسري يف كل ذلك مبا يرى فيه اخلري واملصلحة
للرعيّة.
اثلثاً :مبا أن نفقات الدولة يف هذه األايم أصبحت ابهظة ،وكبرية ،بعد
أن اتسعت مسؤولياهتا ،وزادت نفقاهتا ،ومبا أن الواردات العامة املستحقة لبيت
املال من يفء ،وجزية ،وخراج ،وعشور ،ومخس قد ال تفي بنفقات الدولة ،كما
كان احلال يف السابق ،أايم الرسول  ، واخللفاء من بعده ،وأايم األمويني،
والعباسيني ،حىت وأايم العثمانيني ،بعد تطور وسائل احلياة وأشكاهلا املدنية
تطوراً كبرياً ،ال سيما ما يتعلق منها ابألسلحة احلربية ،وما وصلت إليه من
تطور رهيب ،مما يتطلب مزيداً من النفقات ،لذلك كان ال ب ّد للدولة من مورد
آخر تستطيع به أن تغطّي النفقات اليت ُتب على بيت املال ،يف حالة الوجود
والعدم ،واليت ينتقل وجوب اإلنفاق عليها على املسلمني ،عند عدم وجود مال
يف بيت املال ،وذلك كنفقات دواوين ودوائر الدولة ،وكتعويضات احلكام،
وكأرزاق اجلند ،ورواتب املوظفني ،وكنفقات توفري املياه ،وإنشاء الطرقات،
وإقامة املدارس واجلامعات ،واملساجد ،واملستشفيات اليت تعترب من الضرورات،
وال تستغين األمة عنها ،ويناهلا ضرر من عدم وجودها ،وكاإلنفاق على الفقراء،
واملساكني ،وأبناء السبيل ،واأليتام ،واألرامل ،والعجزة احملتاجني ،وكاإلنفاق
على فرض اجلهاد ،وُتهيز جيش قوي ،وتوفري ما يتطلبه اجلهاد من صناعة
ثقيلة إلنتاج األسلحة املتطورة ،ذرية وغريها ،من صواريخ ،وطائرات ،ودابابت،
ومدافع ،وبوارج ،وغريها ،استجابة لقوله تعاىل     :
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[       األنفال .]60
فكل هذه اجلهات حتتاج إىل مصادر ضخمة لإلنفاق عليها ،وال سبيل
أمام اخلليفة لتغطية اإلنفاق على هذه اجلهات ،إال إبحدى طرق ثالث ،فضالً
عما قد ينتج من الفتوحات .وهذه الطرق هي:
ّ
 - 1االستقراض من الدول األجنبية ،واملؤسسات املالية الدولية.
 - 2محى بعض أعيان امللكية العامة ،من نفط ،وغاز ،ومعادن.
 - 3فرض ضرائب على األمة.

اض من ُّ
األجنبيَّ ِة
االستِ ْقر ُ
الد َوِل ْ

أما االستقراض من الدول األجنبية ،واملؤسسات املالية الدولية ،فإنه غري
جائز شرعاً؛ ألن القروض منها ال تَتِ ُّم إالّ بفوائد ربوية ،وإالّ بشروط .والفوائد
حمرمة شرعاً ،سواء أكانت لألفراد أم للدول ،والشروط ُتعل للدول
الربوية ّ
واملؤسسات املقرضة سلطاانً على املسلمني ،وُتعل إرادة املسلمني وتصرفاهتم
مرهونة إبرادة الدول ،واملؤسسات املقرضة ،وذلك ال جيوز شرعاً .وقد كانت
القروض الدولية من أخطر البالاي على البالد اإلسالمية ،ومن أسباب فرض
سيطرة الكفار على بالد املسلمني ،وطاملا عانت األمة من ويالهتا .لذلك
فالقروض الدولية ال جيوز للخليفة أن يلجأ إليها ،لتغطية النفقات على هذه
اجلهات.

ِ
الع ّامة
محى بعض أعيَان املُلكية َ

وأما محى بعض أعيان امللكية العامة ،من نفط ،وغاز ،ومعادن ،كأن
عني اخلليفة آابراً معينة من النفط ،والغاز ،ومناجم معينة من املعادن ،كمناجم
يُ ِّ
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الفوسفات ،والذهب ،و النحاس مثالً فيحميها ،وخيصص وارداهتا لإلنفاق
على هذه اجلهات اليت ذكرانها ،فهذا احلمى جائز شرعاً ،وهو طريق انجع
لتوفري النفقات الالزمة لإلنفاق على هذه اجلهات ،وجيوز للخليفة أن يقوم به
استناداً إىل ما يلي:
 - 1إن رسول هللا  ، واخللفاء من بعده ،قد محوا أماكن معينة ،مما
هو داخل يف امللكية العامة .روى أبو داود عن ابن عباس ،عن الصعب بن
جثامة ،قال :قال رسول هللا « : ال محى إال هلل ولرسوله» أي ال محى إال
للدولة ،على مثل ما محاه هللا ورسوله للجهاد ،وللفقراء ،واملساكني ،وملصاحل
املسلمني كافة ،ال على مثل ما كانوا حيمون يف اجلاهلية من تفرد العزيز منهم
النيب  محى النقيع  -وهو
ابحلمى لنفسه .وعن انفع عن ابن عمر« :أن ّ
موضع معروف ابملدينة  -خليل املسلمني» رواه أبو عبيد ،وكذلك محى أبو بكر
الربذة إلبل الصدقة ،واستعمل عليه مواله أاب سالمة ،ومحى عمر كذلك
َّ
الربذة ،ووىل عليه موىل له يقال له هين.
الشرف و َّ
وقد كان هذا احلمى ألماكن الكأل واملرعى ،وهو من امللكيات العامة.
فالنقيع الذي محاه رسول هللا  ، كان خارج املدينة ،وكان يستنقع فيه املاء،
فإذا جف نبت فيه الكأل ،أي هو مملوك جلميع املسلمني ملكية عامة .وقد
قال أبو عبيد يف بيان ذلك ،بعد ذكره حديث «ال محى إالّ هلل ولرسوله» ،قال:
«وأتويل احلمى املنهي عنه ،فيما نرى -وهللا أعلم -أن ُحتمى األشياء اليت
جعل رسول هللا  النّاس فيها شركاء ،وهي املاء والكأل والنار».
وقد خصص رسول هللا  ، وأبو بكر ،وعمر ،األماكن اليت محوها
للخيل اليت كانوا حيملون عليها يف سبيل هللا ،وإلبل ومواشي الصدقة ،وكانوا
مينعون غريها من الرعي فيها .روى أبو عبيد عن عامر بن عبد هللا بن الزبري عن
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أبيه قال« :أتى أعرايب عمر بن اخلطاب فقال :اي أمري املؤمنني ،بالدان قاتلنا
عليها يف اجلاهلية ،وأسلمنا عليها يف اإلسالم ،عالم حتميها؟ قال :فأطرق
عمر ،وجعل ين ُف ُخ ويفتل شاربه -وكان إذا َكَربه أمر فتل شاربه ونفخ -فلما
رأى األعرايب ما به ،جعل يردد ذلك عليه ،فقال عمر :املال مال هللا ،والعباد
عباد هللا ،وهللا لوال ما أمحل عليه يف سبيل هللا ،ما محيت من األرض شرباً يف
ين حني
شرب» .وعن أسلم قال« :مسعت عمر بن اخلطاب ،وهو يقول ل ُـه َّ
ين أُضمم جناحك عن النّاس ،واتق دعوة
استعمله على محى الربذة :اي ُه َّ
الصَرْميَِة ،والغنيمة ،ودعين من نعم ابن عفان،
املظلوم ،فإهنا جمابة ،وأدخل رب ُّ
ونعم ابن عوف ،فإهنما إن هلكت ماشيتهما رجعا إىل خنل وزرع ،وإ ّن هذا
املسكني إ ْن هلكت ماشيته جاء يصرخ ،اي أمري املؤمنني ،أفالكأل أهون علي،
أم غرم الذهب والورق؟ وإ ّهنا ألرضهم ،قاتلوا عليها يف اجلاهلية ،وأسلموا عليها
يف اإلسالم ،وإهنم لريون أ ّان نظلمهم ،ولوال النعم اليت ُحيمل عليها يف سبيل هللا،
ما محيت على النّاس شيئاً من بالدهم أبداً» رواه أبو عبيد.
فهذه األحاديث واآلاثر تدل داللة واضحة على أن للدولة أن حتمي من
امللكيات العامة ما حتتاجه للجهاد ،وما يتعلق به ،ولغريه من مصاحل املسلمني،
ابلغاً ما بلغ.
 - 2إن هللا سبحانه وتعاىل قد فرض اجلهاد على املسلمني مجيعاً،
غنيّهم ،وفقريهم ،وفرض عليهم أن جياهدوا أبمواهلم وأنفسهم .قال تعاىل:
          
[        التوبة] ،وقــال   :
[         األنفال ،]72
وق ـ ــال          :
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[احلجرات] ،وقال[       :البقرة  ،]190وقال  :
[        التوبة  ،]29وقال  :
[       التوبة .]36
فهذه اآلايت صرحية يف إجياب القتال على املسلمني ابلنفس ،وابملال.
وقد كان املسلمون أايم الرسول  ، واخللفاء من بعده ،خيرجون إىل اجلهاد
أبمواهلم ،وأنفسهم ،وكانوا يقومون بتجهيز أنفسهم مبا حيتاجون إليه يف اجلهاد،
من سالح ،وخيل ،وإبل ،ومؤونة ،دون انتظار لتجهيز الدولة هلم؛ ألن ذلك
مما فرضه هللا عليهم.
وبناء على ذلك ،فإن اإلنفاق على اجلهاد ،وما حيتاج إليه ،ينتقل وجوبه
مال كاف لإلنفاق عليه.
على املسلمني ،عندما ال يكون يف بيت املال ٌ
وللخليفة أن حيصل املال الالزم هلذا اإلنفاق من املسلمني ،أو أن أيخذه من
واردات امللكية العامة ،اليت هي ملك للمسلمني ،أبن حيمي منها ما يغ ِطّي
هذه النفقات ،بدالً من مجعها من املسلمني.
 - 3إن عمر بن اخلطاب رفض أن يقسم أرض العراق ،والشام،
ِ
قسمها عليهم،
ومصر ،على الذين افتتحوها بسيوفهم ،بعد أن طلبوا منه أن يُ ّ
مع العلم أنه يعلم أهنم افتتحوها بسيوفهم ،وأهنا أصبحت غنيمة هلم ،ويعلم أن
الغنيمة تُقسم على الغامنني ،وأن أربعة أمخاسها للمقاتلني الذين حضروا املعركة،
ويعلم أن رسول هللا  قد قسم أرض خيرب على احملاربني الذين حضروا
ِ
يقسمها عليهم ،بناء على فهمه آلايت
املعركة ،ومع كل ذلك ،رفض أن ّ
الفيء ،وإلدراكه أنه ال بد من وجود مورد دائم واثبت ،خترج منه األعطيات،
ويُنفق منه على مصاحل الدولة ،وعلى اجليوش ،والثغور ،وعلى الفقراء،
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واملساكني ،واأليتام ،واألرامل ،ويعطى منه ملن يقوم مبصاحل املسلمني .وقد ورد
يقسم األرض ،ويف إبداء حججه
ذلك صرحياً يف حماورته مع من طلبوا منه أن ّ
أمام األنصار الذين مجعهم الستشارهتم ،حيث قال« :فكيف مبن أييت بعدهم
من املسلمني ،فيجدون األرض بعلوجها قد اقتسمت ،وورثت عن اآلابء
وحيزت ،ما هذا برأي» .وقال« :فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها ،وأرض
الشام بعلوجها ،فما يُسد به الثغور ،وما يكون للذرية واألرامل هبذا البلد،
وبغريه من أرض الشام والعراق؟» وقال لألنصار« :وقد رأيت أن أحبس
األرضني بعلوجها ،وأضع عليهم فيها اخلراج ،ويف رقاهبم اجلزية ،يؤدوهنا فتكون
فيئاً للمسلمني ،املقاتلة ،والذرية ،وملن أييت من بعدهم .أرأيتم هذه الثغور ال بد
هلا من رجال يلزموهنا ،أرأيتم هذه املدن العظام ،كالشام ،واجلزيرة ،والكوفة،
والبصرة ،ومصر ،ال بد هلا من أن تشحن ابجليوش ،وإدرار العطاء عليهم ،فمن
أين يُعطى هؤالء إذا قسمت األرضون والعلوج؟» رواه أبو يوسف يف اخلراج.
فهذه احملاورة ،وهذه احلجج ،تبني أن عمر كان يدرك أنه ال بد من
وجود مورد دائم ،واثبت ،ألجل أن يُنفق منه على اجلهاد ،وعلى اجلهات اليت
جيب على الدولة أن تنفق عليها ،فرأى أن هذه األراضي املفتوحة يف العراق،
والشام ،ومصر ،هي املورد املطلوب ،لذلك مل يقسمها على الذين افتتحوها،
يؤدونه ،ليُنفق منه على
وهم قلّة من املسلمني ،وأبقاها بيد أصحاهبا لقاء خراج ُّ
مصاحل مجيع املسلمني.
ومن هذا يُؤخذ أنه جيوز للخليفة ،من ابب أوىل ،أن حيمي مما هو مملوك
لعامة املسلمني ،مما هو من امللكيات العامة ،ليُنفق منه على اجلهات اليت جيب
على املسلمني اإلنفاق عليها ،يف حالة عدم وجود مال يف بيت مال املسلمني.
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أرض ،وبن ٍ
ارد ِاهتا
،
اء
ومرافقَ ،وَو َ
أمالك ال َدولة من ٍ َ َ

حق لعامة املسلمني ،وال تكون
كل عني من أرض ،أو بناء ،تَعلَّق هبا ٌ
داخلة يف امللكية العامة ،تكون ملكية دولة .فملكية الدولة أعيان تقبل امللك
الفردي ،كاألرض ،والبناء ،واألشياء املنقولة ،لكن ملا تعلق هبا حق لعامة
ّ
املسلمني صار تدبريها ،والقيام على شؤوهنا ،والتصرف فيها موكوالً إىل اخلليفة؛
ألنه صاحب الصالحيّة يف التصرف يف كل ما يتعلق به حق لعامة املسلمني.
وملا مل تكن هذه األعيان من امللكية العامة -ألنه جيوز للخليفة أن ُميلّك
ّ
أصلها ،وُميلّك منفعتها لألفراد ،بينما ال جيوز له أن ُميلّك أحداً ،ال فرداً وال
مجاعة ،أصل امللكية العامة -لذلك كانت هذه األعيان ملكاً للدولة ،ألن
للدولة سلطاانً عليها يف التصرف ،وهذا هو معىن امللكية.
وإنه وإن كانت الدولة هي اليت تقوم بتدبري امللكية العامة ،وتقوم بتدبري
ملكية الدولة ،إال أن هناك فرقاً بني امللكيّتني .فكل ما كان داخالً يف امللكية
العامة ،مثل النفط ،والغاز ،واملعادن الع ّد ،والبحار ،واألهنار ،والعيون،
والساحات ،واألحراش ،واملراعي ،واملساجد ،فإنه ال جيوز للخليفة أن ُميلّكها
ألحد ،فرداً كان أو مجاعة؛ أل ّهنا ملك لعامة املسلمني .وعلى اخلليفة بتدبري
يؤديه إليه
معني ،أن مي ّكن مجيع النّاس من االنتفاع هبذه امللكيات ،حسب ما ّ
اجتهاده ،يف رعاية شؤوهنم ،وقضاء مصاحلهم.
وأما ما كان داخالً يف ملكية الدولة ،من أرض ،وبناء ،فإن للخليفة أن
ُميلّك منه األفراد ،رقبة ومنفعة ،أو منفعة دون متليك الرقبة ،أو أن يسمح
إبحيائه ومتلّكه ،يتصرف يف ذلك مبا يرى فيه الصالح واخلري للمسلمني.
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أنواع أمالك الدولة
 -1الصحارى ،واجلبال ،وشواطئ البحار ،وموات األرض غري
اململوكة لألفراد.
فكل صحراء ،وكل جبل ،أو تل ،أو واد ،أو شاطئ حبر ،أو موات،
سواء أكانت موااتً من آماد الدهر ،ومل يسبق هلا أن زرعت مطلقاً ،أم سبق هلا
أن زرعت ،مثّ حتولت إىل موات ابنداثر أهلها ،فإن مجيع هذه األراضي من
صحارى ،وجبال ،وشواطئ ،وموات ،تعترب موااتً ،وتكون مملوكة للدولة،
يتصرف فيها اخلليفة وفق رأيه واجتهاده ،مبا يرى فيه مصلحة للمسلمني .فله
أن يُقطع منها ،وله أن أيذن ابإلحياء والتحجري فيها .روى أبو عبيد عن بالل
بن احلارث املزين «أن رسول هللا  أقطعه العقيق أمجع» .ويف رواية أخرى
«أ ّن الرسول  أقطع بالل بن احلارث املزين ما بني البحر والصخر» .وعن
عمرو بن شعيب عن أبيه قال« :أقطع رسول هللا  أانساً من ُمزينة ،أو
ُجهينة» .وعن عدي بن حاَّت« :أن رسول هللا  قطع فرات بن حيان
العجلي أرضاً ابليمامة» .وروى الرتمذي عن أبيض بن محّال املازين «أنّه وفد
فلما أن و ّىل قال رجل من
إىل رسول هللا  فاستقطعه امللح فقطع لهّ ،
اجمللس :أتدري ما قطعت له؟ إ ّّنا قطعت له املاء الع ّد ،قال :فانتزعه منه».
وعن عمرو بن دينار قال« :ملا قدم رسول هللا  املدينة أقطع أاب بكر،
وأقطع عمر»« ،كما أقطع الرسول الزبري بن العوام أرضاً واسـعـة ،فـقـد أقـطـعـه
ركض فرسه يف موات النقيع ،وأقطعه أرضاً فيها شجر وخنل» رواه أبو يوسف

وأبو داود.
فهذه األحاديث -اليت بيّنت أن الرسول
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أقطع أاب بكر ،وعمر،

والزبري ،وبالل املزين ،وأبيض بن محال ،وفرات بن حيان ،واملزنيني ،أو اجلهنيني
وغريهم -تدل على أن الصحارى ،واجلبال ،والوداين ،واملوات غري اململوكة
ألحد هي ملك للدولة ،يتصرف فيها اخلليفة مبا يراه صاحلاً للمسلمني.
فتصرف الرسول  يف هذه األراضي ،وإقطاع هؤالء األشخاص منها ،وهي
ليست ملكاً خاصاً له ال مبرياث ،وال بفتح ،يدل داللة واضحة على أ ّهنا مملوكة
للدولة .ولو مل تكن مملوكة للدولة ملا كان له سلطان عليهاَ ،ولَما أقطع منها
أحداً؛ ألنّه مل يكن مالكاً لشيء منها ملكاً خاصاً.
وملك هللا والرسول يعين ملكاً للدولة ،وملكيّة الرسول  هلا ُتعل له
السلطان عليها ،وحق التصرف هبا ،وقد انتقل سلطانه ،وحق التصرف هبا إىل
اخللفاء من بعده ،لذلك فإن أاب بكر ،وعمر ،وعثمان ،وعلياً ،ومن جاء
بعدهم من اخللفاء ،كانوا يـُ ْقطعون النّاس ،كما كان رسول هللا  يُقطعهم،
لفهمهم أن الصحارى ،واجلبال ،واملوات ،مملوكة للدولة ،وأن هلم السلطان
عليها ،وأهنم أصحاب الصالحية يف التصرف هبا .كما فهم الصحابة واملسلمون
أن هذه الصحارى ،واجلبال ،واملوات ،فيها حق لعامة املسلمني ،وأن السلطان
عليها للدولة ،وأن الرسول  ، واخللفاء من بعده ،هم أصحاب الصالحية
يف إدارهتا ،وتدبري شؤوهنا ،ويف اقطاعها ،واإلذن يف إحيائها وعمارهتا .لذلك
فإن الزبري بن العوام ،وأبيض بن محال ،وبالل بن احلارث املزين ،وأاب ثعلبه
اخلشين ،ومتيماً الداري ،وغريهم ،قد طلبوا من الرسول  أن يقطعهم،
وكذلك فنافع أبو عبد هللا من أهل البصرة من ثقيف طلب من عمر بن
اخلطاب أن يقطعه أرضاً يف البصرة  -ليست من أرض اخلراج ،وال تضر ٍ
أبحد
ّ
من املسلمني -ليزرعها قضباً خليله .كما روى كثري بن عبد هللا عن أبيه عن
أهل
جده قال :قدمنا مع عمر بن اخلطاب ،يف عمرته سنة سبع عشرة ،فكلّمه ُ
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املياه يف الطريق أن يبنوا بيواتً فيما بني مكة واملدينة ،مل تكن قبل ذلكِ ،
فأذ َن
هلم ،واشرتط عليهم أن ابن السبيل أحق ابملاء والظل» .وكما روى أبو بكر بن
عبد هللا بن مرمي عن عطية بن قيس «أ ّن أانساً سألوا عمر بن اخلطاب أرضا
من أرض أنذركيسان بدمشق ملربط خيلهم» رواه أبو عبيد .وهبذا كله يتّضح أن
الصحارى ،واجلبال ،واملوات ،مملوكة للدولة ،يتصرف فيها اخلليفة وفق ما يؤديه
إليه اجتهاده من إقطاع ،أو إحياء ،أو بيع ،أو أتجري ،أو استثمار ،أو محى ،أو
غري ذلك من التصرفات ،حسب ما يرى فيه اخلري والصالح للمسلمني.
 - 2البطائح
هي األراضي الواطئة اليت تغمرها املياه ،مثل البطائح اليت كانت موجودة
بني الكوفة والبصرة ،واليت غمرهتا مياه دجلة والفرات بعد أن حتطّمت بعض
احلواجز اليت حتيط مبجرى النهرين ،مما جعل املياه تتدفق من مكان التحطم،
وتغمر هذه األراضي ،وُتعلها غري صاحلة للزراعة ،مع أهنا كانت بساتني،
ومزارع ،ومساكن .وقد حصلت هذه البطائح أايم قباذ بن فريوز ،وقد زادت
فيما بعد ،واتّسعت ،إلغفال أمرها ،والتشاغل عنها ابحلروب بني املسلمني
والفرس ،حىت بلغت مساحتها ثالثني فرسخاً يف ثالثني أي ما يعادل 27225
كيلومرتاً مربعاً؛ أل ّن الفرسخ يساوي  5.5كيلومرت تقريباً .فهذه األراضي اليت
غمرهتا املياه ،وصارت غري صاحلة للزراعة ،لغمر املاء هلا ،أتخذ حكم املوات،
وإن سبق هلا أن كانت عامرة ابلبناء والزرع ،وتكون ملكاً لبيت املال ،وملكاً
للدولة ،ما دامت ليست مملوكة ألحد ،ويلحق ابلبطائح الغياض ،واآلجام،
والسباخ ،واملستنقعات ،فإهنا مثلها ،وأتخذ حكمها.
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 - 3الصوايف
يقرر اخلليفة ضمها إىل بيت املال من أراضي البالد
هي كل أرض ّ
املفتوحة ،اليت بقيت دون مالك بعد أن جال أهلها عنها ،أو كانت مملوكة
للدولة اليت فتحت ،أو حلكامها ،أو لقادهتا ،أو ملن قُتل يف احلرب ،أو هرب
من املعركة وتركها.
وأول من استصفى الصوايف ،وجعلها خالصةً لبيت املال ،هو عمر بن
اخلطاب .قال أبو يوسف :حدثين عبد هللا بن الوليد عبد ِ
عبد هللا بن أيب حرة
ُ
قال« :أصفى عمر بن اخلطاب من أهل السواد عشرة أصناف :أرض من قتل
يف احلرب ،وأرض من هرب ،وكل أرض كانت لكسرى ،وكل أرض كانت
ألحد من أهله ،وكل مغيض ماء ،وكل دير بريد ،قال :ونسيت أربع خصال
كانت لألكاسرة ،قال :وكان خراج ما استصفاه عمر سبعة آالف ألف
درهم».
لذلك ،فإن دولة اخلالفة عندما تفتح بلداً ،فإن على اخلليفة أن يضم
إىل ملكية بيت املال ،أي إىل ملكية الدولة ،كل بناء ،وكل أرض ،تكون مملوكة
للدولة املفتوحة ،أو مملوكة حلكامها ،أو قادهتا ،أو ملن قُتل يف ساحات املعارك
فيها ،أو ملن هرب عن أرضه وتركها .ويتصرف اخلليفة فيها مبا يرى فيه اخلري
والصالح لإلسالم واملسلمني.
 - 4األبنية واملس ّقفات
هي كل قصر ،أو بناء ،أو مس ّقف ،تستويل عليه الدولة يف البالد اليت
تفتحها ،وكان خمصصاً ألجهزة الدولة املفتوحة ودوائرها ،أو ملؤسساهتا
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ومرافقها ،أو جلامعاهتا ومدارسها ،أو ملستشفياهتا ومتاحفها ،أو لشركاهتا
ومصانعها ،أو كان مملوكاً هلا ،أو حل ّكامها ،أو قادهتا ،أو ملن قتل يف احلرب ،أو
ملن هرب من املعركة ،أو ما هرب عنه أهله خوفاً من املسلمني وتركوه ،فكل
هذه القصور ،واألبنية ،واملسقفات ،تكون غنيمة وفيئاً للمسلمني ،وتكون
مستَح ّقةً لبيت املال ،ومملوكة للدولة.
كل بناء ،أو مس ّقف تبنيه الدولة ،أو تشرتيه
وكذلك يكون مملوكاً للدولة ّ
وختصصه ألجهزة الدولة ومصاحلها ،أو دوائرها وإداراهتا،
من أموال بيت املالّ ،
أو جلامعاهتا ومدارسها ،أو ملستشفياهتا ،أو ألي مرفق من املرافق اليت تقيمها.
وكذلك يكون مملوكاً للدولة كل بناء ،أو مسقف يُهدى إليها ،أو يُوهب هلا،
أو يُوصى به إليها ،أو ترثه ممن ال وارث له ،أو كان ملرت ّد مات أو قُتل على
ردته.

استغالل أمالك الدولة
مبا أن الشارع قد أانط ابخلليفة رعاية شؤون املسلمني ،وقضاء
مصاحلهم ،وس ّد حاجاهتم ،مبا فيه اخلري والصالح ،حسب ما يؤديه إليه
اجتهاده ،لذلك فإ ّن على اخلليفة أن يقوم ابستغالل أمالك الدولة ما وسعه
يعم نفعه املسلمني ،ولئال تبقى
االستغالل ،حىت يزيد يف واردات بيت املال ،مبا ّ
أمالك الدولة معطّلة ،ونفعها ضائعاً ،ووارداهتا منقطعة.
وقد كان رسول هللا  ، واخللفاء من بعده ،يقومون ابستغالل هذه
األمالك ،حسب ما كان قد تراءى هلم من مصلحة اإلسالم واملسلمني.
واستغالل أمالك الدولة ال يعين أن تكون الدولة اتجراً ،أو منتجاً ،أو
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رجل أعمال ،فتتصرف تصرف التجار ،واملنتجني ،ورجال األعمال .فالدولة
راعية ،لذلك جيب أن يكون استغالهلا ألمالك الدولة استغالالً يظهر فيه رعاية
شؤون النّاس ،وقضاء مصاحلهم ،وتوفري حاجاهتم .فاألصل الرعاية ،وليس
الكسب.
واستغالل أمالك الدولة يكون بطرق متعددة منها:
 - 1البيع ،أو التأجري ،فكل ما تدعو املصلحة إىل متليك النّاس إايه،
أو متليكهم االنتفاع به من أرض ،أو بناء ،من أمالك الدولة ،فلها أن تبيعه ،أو
تؤجره للناس حسب ما يرتاءى هلا ،حتقيقاً ملصلحتهم ،سواء أكانت األرض
أن ّ
يف داخل املدن ،إلقامة أسواق ،أو مساكن ،أم كانت خارجها ،أم قريبة منها،
إلقامة خمازن ،أو حظائر لألبقار ،أو األنعام ،أو املاشية ،أو الطيور الداجنة ،أم
كانت على شواطئ البحار ،أو األهنار ،إلقامة مصانع ،أو منشآت اقتصادية،
أم كانت أرضاً زراعية عامرة لزرعها ،أو تشجريها .على أ ّن األرض للزراعة تُباع
تؤجر.
وال ّ
 - 2استغالل األرض املشجرة ،كلها أو أكثرها ،اململوكة للدولة
ابملعاملة عليها على جزء مما خيرج منها كربع ،أو ثلث ،أو نصف ،مثلما عامل
رسول هللا  أهل خيرب وفَ َدك ،ووادي القرى.
 - 3استغالل األراضي الزراعية العامرة ،ابستئجار عمال هلا لفالحتها،
وزرعها ،والقيام على شأهنا.
السباخ ،حببس املاء
 - 4إحياء البطائح ،واملستنقعات ،والغياض ،و ّ
عنها ،وإحداث مسايل هلا ،وضخ املاء منها ،وُتفيفها ،حىت تعود صاحلة
للزراعة والتشجري.
 - 5إقطاع األرض .ويكون إبقطاع اخلليفة النّاس من األراضي اململوكة
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للدولة ،حسب ما يرى يف ذلك مصلحة لإلسالم واملسلمني .فله أن يقطع من
له غناء يف اإلسالم ،أو من له فضل ،كما له أن يقطع من يرى مؤالفة قلبه،
وله أن يُقطع الفالحني الذين حيتاجون إىل وسيلة رزق ،كما يُقطع لعمارة
األرض ،وعدم تركها معطلة ،أو لتكثري الغالل والزروع والثمار .وله أن يُقطع
كلما رأى املصلحة تدعو إىل اإلقطاع .وقد أقطع رسول هللا  ، كما أقطع
مر يف األحاديث الواردة يف هذا املوضوع.
اخللفاء من بعده ،كما ّ
واإلقطاع يكون يف األراضي اليت تضع الدولة يدها عليها ،وهي اليت
تسمى (أراضي الدولة) وتشمل ما يلي:
أ -األرض العامرة الصاحلة للزرع والشجر ،مثل األرض اليت أقطعها
الرسول  للزبري يف خيرب ،ويف أرض بين النضري ،وكان فيهما شجر وخنل،
ومثل األرض العامرة اليت هرب عنها أصحاهبا يف األراضي املفتوحة.
ب -األراضي اليت سبق أن زرعت مث خربت ،مثل أرض البطائح
والسباخ يف العراق الواقعة بني الكوفة والبصرة ،فقد روى عن حممد بن عبيد
الثقفي أنه قال :استقطع رجل من أهل البصرة يقال له انفع أبو عبد هللا ،عمر
بن اخلطاب أرضاً ابلبصرة ليست من أراضي اخلراج ،وال تضر أبحد من
املسلمني ليتخذ فيها قضباً خليله (ويف رواية :قصالً) فكتب عمر إىل أيب موسى
األشعري :إن كانت كما يقول ،فأقطعه إايها .وروى أبو عبيد َّ
أن عثـمـان بـن
عـفـان أقـطـع عثمان بن أيب العاص الثقفي أرضاً ابلبصرة كانت سباخاً وآجاماً
فاستخرجها وأحياها.
ج -األرض املوات اليت مل يسبق أن زرعت أو عمرت آابد الدهر،
ووضعت الدولة يدها عليها ألهنا من مرافق املدن والقرى ،مثل شواطئ البحار
واألهنار القريبة منها.
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د -األرض اليت أمهلها أصحاهبا بعد ثالث سنني ،وأخذهتا الدولة منهم،
مثل األرض اليت أقطعها الرسول  لبالل املزين ،مث اسرتجع عمر ما أمهله
بالل منها بعد ثالث سنني ،وأقطعها لغريه من املسلمني .أخرج أبو عبيد يف
األموال عن بالل بن احلارث املزين« :أن رسول هللا  أقطعه العقيق أمجع،
قال :فلما كان زمن عمر قال لبالل :إن رسول هللا  مل يقطعك لتحجره
ورد
على الناس ،إمنا أقطعك لتعمل ،فخذ منها ما قدرت على عمارتهّ ،
الباقي» وقد انعقد إمجاع الصحابة على أن من عطل أرضه ثالث سنني تؤخذ
منه وتعطى لغريه.
وإما أن يكون من أرض
واإلقطاع ّإما أن يكون من أرض العشرّ ،
اخلراج:
كل
فإن كان اإلقطاع من أرض العشر  -وهي أرض شبه جزيرة العرب ،و ّ
ٍ
أرض أسلم أهلها عليها ،كأندونيسيا  -فإنه جيوز للخليفة أن ميلّك رقبتها
للم ْقطَع ،أو أن ميلّكه منفعتها ،دون رقبتها ،متليكاً أبدايً ،أو ملدة
ومنفعتها ُ
حمددة ،حسب ما يرى يف ذلك مصلحة للمسلمني.
وال جيب يف هذه األرض امل ْقطَعة إال العشر على انتج األرض زكاةً فيما
ُتب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب .وال جيب فيها خراج مطلقاً ألن أرض العشر
ال خراج فيها.
وأما إن كان اإلقطاع يف أرض اخلراج  -وهي كل أرض فُتحت عنوة
مثل العراق والشام ومصر  -ينظر:
َسبق أن ضرب عليها
فإن كان اإلقطاع من األرض العامرة ،سواء أ َ
اخلراج ،أم مل يسبق أن ضرب عليها ،فال ميلك املقطَ ُع إال منفعة األرض ،وال
ُميلك رقبتها ،ألن رقبتها مملوكة للمسلمني .وللخليفة أن جيعل متلّك امل ْقطَع
ُ
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للمنفعة أبدايً ،أو ملدة حمددة ،حسب ما يرى فيه مصلحة للمسلمني.
وجيب يف هذه األرض املقطعة اخلراج على األرض ،والعُشر أو نصف
العُشر زكا ًة على املسلم ابلنسبة للزروع والثمار اليت ُتب فيها الزكاة ،إذا بلغت
نصاابً بعد أداء اخلراج منها .أما وجوب الزكاة على املسلم فواضح .وأما دفع
اخلراج كذلك من املسلم عن هذه األرض فألهنا أرض خراجية ،وهذا ما كان
عليه الصحابة رضوان هللا عليهم حيث كانوا يدفعون اخلراج عن األرض العامرة
امل ْقطَعة هلم .روى أبو عبيد عن موسى بن طلحة قال« :إن عُثمان بن عفان
أقطع مخسة من أصحاب النيب  ، الزبري ،وسعداً ،وابن مسعود ،وأسامة بن
ي منهم ابن مسعود وخباب» .قال
زيد ،وخباب بن االرت ،قال :وكان َج َار ّ
أبو يوسف :وحدثنا أبو حنيفة عمن ح ّدثه قال« :كان لعبد هللا بن مسعود
أرض خراج ،وكان خلباب أرض خراج ،وكان للحسني بن على أرض خراج،
يؤدون
ولغريهم من الصحابة أرض خراج ،وكان لشريح أرض خراج ،فكانوا ّ
عنها اخلراج».
وأما إذا كان اإلقطاع من األرض امليتة اليت وضعت الدولة يدها عليها،
فهنا كذلك يُنظر:
ِ
عمرت آابد الدهر ،أو
فإن كانت األرض امليتة مل يسبق أن ُزرعت أو ّ
سبق هلا أن كانت عامرةً وزرعت مث خربت وصارت موااتً قبل أن يضرب اخلراج
عليها ،وكانت الدولة قد وضعت يدها عليها بوجه شرعي مث أقطعتها ألحد
أفراد الرعية ،فإن هذه األراضي ينطبق عليها ما ينطبق على إحياء املوات يف
األرض اخلراجية ،ميلك حمييها الذي أُقْ ِط َعها منفعتها ورقبتها إن كان مسلماً
وعليه العُشر أو نصف العُشر زكاةً على وجهها .وإن كان من أُقْ ِط َعها وأحياها
كافراً ذمياً فإنه ميلك منفعتها وعليه اخلراج ألهنا أرض خراجية .وأما إن كانت
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وضرب عليها اخلراج مث أصبحت
األرض امليتة هذه قد سبق أن كانت عامرًة ُ
بعد ذلك ميتةً ،فإنه جيب فيها اخلراج سواء أ ِ
ُقطعت ملسلم أم لكافر ذمي ،ألن
ما ضرب عليه اخلراج من األرض املفتوحة يبقى اثبتاً إىل أن يرث هللا األرض
ومن عليها .أي أن الذي أُقْ ِط َعها ميلك منفعتها فقط سواء أكان مسلماً أم
كافراً ألهنا أرض خراجية
 – 6إحياء األرض امليتة والتشجيع عليه ،وذلك أبن حيض اخلليفة
الناس على القيام إبحياء املوات ،سواء أكان من أرض العشر أم كان من أرض
اخلراج.
وإحياء األرض إن كان للسكىن ،أو إلقامة خمازن ،أو مصانع ،أو
حظائر حليوان ،أو طري ،فإنه يتم ابلبناء والتسقيف ،ألنه أول كمال العمارة اليت
ميكن سكناها ،أو استخدامها للخزن أو الصناعة ،أو لوضع احليوان ،أو الطري
فيها .وإن كان اإلحياء للزراعة والغرس ،فإنّه يتم إبحاطة األرض حلجزها،
ومتييزها عن غريها ،وبسوق املاء إليها ،أو حفر بئر فيها ،إن كانت األرض
يبساً ،وتعيش مزروعاهتا على السقي ،وحببس املاء عنها ،وُتفيفها إن كانت
أرضاً مغمورة ابملاء ،وحبرث األرض ،وكسح املستعلي ،وطم املنخفض فيها.
مر من أحاديث اإلحياء ،وحديث عمر رضي
وبتمام اإلحياء يتم التملك ،ملا ّ
هللا عنه ،عن رسول هللا  قال« :من أحيا أرضاً ميتة فهي له» رواه البخاري.
ّأما حتجري األرض فهو كاإلحياء سواء بسواء ،وذلك لقوله « : من
أحاط حائطاً على أرض فهي له» وقوله« :من أحاط حائطاً على شرب فهو
له» وقوله« :من سبق إىل ما مل يسبق إليه مسلم فهو أحق به» وألن التحجري
ميلك به احملجر التصرف بنص احلديث .وللمحجر منع من يروم إحياء ما
ورّدت إىل
حجره .فإن قهره غريه فأحيا األرض اليت حجزها مل يتملك ذلكُ ،
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احملجر .وألن التحجري مثل اإلحياء يف التصرف ابألرض ،ووضع اليد عليها،
فإن ابع احملجر األرض اليت حجرها ملك مثن بيعها؛ ألنه حق مقابل مبال،
فتجوز املعاوضة عليه ،ولو مات احملجر ،فإن ملكها ينتقل إىل ورثته كسائر
األمالك ،يتصرفون هبا ،وتقسم عليهم حسب الفريضة الشرعية ،كما تقسم
سائر األموال .وليس املراد من التحجري وضع أحجار عليها ،بل املراد وضع ما
يدل على أنه وضع يده عليها ،أي ملكها ،فيكون التحجري بوضع أحجار
على حدودها ،ويكون التحجري بغري احلجر ،أبن غرز حوهلا أغصاانً ايبسة ،أو
نقى األرض وأحرق ما فيها من شوك ،أو خضد ما فيها من احلشيش ،أو
الشوك ،وجعلها حوهلا ليمنع الناس من الدخول ،أو حفر أهنارها ومل يسقها،
أو ما شاكل ذلك ،يكون كله حتجرياً.
والظاهر من احلديث ،أن التحجري كاإلحياء ،إمنا يكون يف األرض
امليتة ،وال يكون يف غريها .فقول عمر« :ليس حملتجر حق بعد ثالث سنني»
أي ليس حملتجر يف األرض امليتة .أما األرض غري امليتة فال متلك ابلتحجري وال
ابإلحياء ،بل إبقطاع اإلمام ،ألن اإلحياء والتحجري قد وردا يف األرض امليتة،
فقال « :من أحيا أرضاً ميتة» وميتة صفة يكون هلا مفهوم معمول به،
فتكون قيداً .وأيضا روى البيهقي عن عمرو بن شعيب ،أن عمر جعل
التحجري ثالث سنني ،فإن تركها حىت متضي ثالث سنني فأحياها غريه فهو
أحق هبا ،ومعىن ذلك أن غري امليتة من األراضي ال متلك ابلتحجري أو اإلحياء.
وهذا التفريق بني األرض امليتة وغري امليتة ،يدل على أن الرسول 
أابح للناس أن ميلكوا األرض امليتة ابإلحياء والتحجري ،فأصبحت من
املباحات ،ولذلك ال حتتاج إىل إذن اإلمام ابإلحياء أو التحجري؛ ألن املباحات
ال حتتاج إىل إذن اإلمام .أما األراضي غري امليتة فال متلك إال إذا أقطعها
92

اإلمام؛ ألهنا ليست من املباحات وإمنا هي مما يضع اإلمام يده عليه ،وهو ما
مسي أبراضي الدولة ،ويدل على ذلك أن بالالً املزين استقطع رسول هللا 
أرضاً ،فلم ميلكها حىت أقطعه إايها ،فلو كانت متلك ابإلحياء أو التحجري
ألحاطها بعالمة تدل على متلكه إايها ،ولكان ملكها دون أن يطلب إقطاعه
إايها.
ك رقبتها ومنفعتها ،مسلماً كان
ومن أحيا أرضاً ميتة يف أرض العشر َملَ َ
أو كافراً ،وجيب على املسلم فيها العشر ،زكاة على الزروع والثمار اليت ُتب
فيها الزكاة ،إذا بلغت نصاابً .وال جيب عليه اخلراج ،ألن أرض العشر ال خراج
فيها .وأما الكافر فيجب عليه اخلراج ،وليس العشر ،ألنه ليس من أهل الزكاة،
وألن األرض ال يصح أن ختلو من وظيفة :عشر أو خراج.
ضرب عليها اخلراج،
ومن أحيا أرضاً ميتة يف أرض اخلراج ،مل يسبق أن ُ
ملك رقـبتها ومنفعتها إن كان مسلماً ،ومنفعتها فقط إن كان كافراً .وجيب على
املسلم فيها العشر ،وال خراج عليه ،وجيب على الكافر فيها اخلراج ،كما ُوضع
ِ
يؤدونه عنها.
على أهلها ،حني أُقُّروا عليها عند الفتح ،مقابل خراج ّ
ومن أحيا أرضاً ميتة يف أرض اخلراج ،سبق أن ُوضع عليها اخلراج قبل
ك منفعتها فقط ،دون ملك رقبتها ،مسلماً كان
أن تتحول إىل أرض ميتة ،ملَ َ
ضرب
أو كافراً ،ووجب عليه فيها اخلراج؛ ألهنا منطبق عليها أهنا أرض مفتوحة ُ
عليها اخلراج ،لذلك جيب أن يبقى اخلراج عليهاَ ،ملَ َكها مسلم أو كافر ،إىل أن
يرث هللا األرض ومن عليها.
هذا إذا كان اإلحياء للزرع .وأما إذا كان اإلحياء للسكىن ،أو إلقامة
مصانع ،أو خمازن ،أو حظائر ،فإنه ال عشر عليها وال خراج ،ال فرق يف ذلك
بني أرض العشر ،وأرض اخلراج .فإن الصحابة الذين فتحوا العراق ومصر قد
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اختطّوا الكوفة ،والبصرة ،والفسطاط ،ونزلوها أايم عمر ،ونزل معهم غريهم ،ومل
يُضرب عليهم اخلراج ،ومل يدفعوا زكاة ،ألن الزكاة ال ُتب على املساكن
واملباين ،وإمنا ُتب على الزروع والثمار.

امل َـرافِـق

املرافق مجع مرفق ،وهو ما يُنتفع به ،ومنه مرافق الدار ،والبلد ،والدولة،
من رفق به إذا نفعه ،وأعانه .واملرافق العامة هي ما تُقيمه الدولة من مرافق
وخدمات ،لينتفع هبا مجيع أفراد الرعيّة ،وتشتمل على:
 - 1مرافق اخلدمات الربيدية ،من رسائل ،وتلفوانت ،وبرقيات،
وتلكس ،واتصاالت تلفزيونية ،وبواسطة األقمار الصناعية ،وغريها.
 - 2مرافق اخلدمات املصرفية ،من حتويالت ،وإيداع ،وصرف عمالت،
وسك عمالت ذهبية وفضية ،أو حتويلها إىل سبائك .ومصرف الدولة يقوم
هبذه اخلدمات ،وهي خدمات غري ربوية ،جيوز القيام هبا.
 - 3مرافق النَقل العام ،واملواصالت العامة ،وذلك كالقطارات يف غري
الطرق العامة؛ ألن القطارات يف الطرق العامة مملوكة ملكية عامة ،تبعاً للطريق
العام ،وكالطائرات ،وكالنقل البحري.
وهذه الوسائل هي ملكية فردية ،وجيوز لألفراد أن ميتلكوها ،ويف نفس
الوقت جيوز للدولة أن متتلك من هذه الوسائل ،من طائرات ،وقطارات،
وبواخر ،إن رأت أن يف ذلك مصلحة للمسلمني ،وضرورة اإلرفاق هبم وتيسرياً
لتنقالهتم.
 - 4املصانع :وذلك أن الدولة جيب عليها أن تقوم إبنشاء نوعني من
املصانع ،تبعاً لوجوب رعايتها ملصاحل النّاس:
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النوع األول :وهو املصانع اليت تتعلق أبعيان امللكية العامة ،كمصانع
استخراج املعادن ،وتنقيتها ،وصهرها ،وكمصانع استخراج النفط ،وتنقيته .وهذا
النوع من املصانع جيوز أن يكون مملوكاً ملكية عامة ،تبعاً للمادة اليت يصنعها،
ويتعلق هبا .ومبا أن أعيان امللكية العامة مملوكة ملكية عامة جلميع املسلمني،
فيجوز أن تكون مصانعها مملوكة ملكية عامة جلميع املسلمني ،وتقوم الدولة
إبقامتها نيابة عن املسلمني.
النوع الثاين :وهو املصانع اليت تتعلق ابلصناعات الثقيلة ،وبصناعة
األسلحة .وهذا النوع من املصانع جيوز أن يكون مملوكاً لألفراد؛ ألنّه من
امللكيات الفردية .لكن لَ ّما كانت أمثال هذه املصانع والصناعات حتتاج إىل
أموال طائلة ،وقد يصعب توفّرها لدى األفراد ،وملا كانت األسلحة الثقيلة اليوم
مل تعد أسلحة فردية ميلكها األفراد ،كما كان احلال أايم الرسول  ، وأايم
اخللفاء من بعده ،بل أصبحت مملوكة للدولة ،تقوم الدولة على توفريها؛ ألن
خاصة بعد أن تطورت األسلحة هذا التطور
واجب الرعاية يفرض عليها ذلكّ ،
الرهيب ،وأصبحت مع ّداهتا ثقيلة ،وابهظة التكاليف ،لذلك كان الواجب
يفرض على الدولة أن تقوم هي إبنشاء مصانع لصناعة األسلحة ،ومصانع
للصناعات الثقيلة .وهذا ال يعين أن ُمينع األفراد من إقامة هذه الصناعات.
فهذه هي املرافق األربعة اليت جيب على الدولة أن توفرها للناس مبقتضى
الرعاية ،واليت ميكن أن تدر إيراداً .ومبا أن هذه املرافق مملوكة للدولة ،فإن
إيراداهتا وأرابحها تكون كذلك مملوكة للدولة ،وتكون من واردات بيت املال،
وتوضع يف ديوان الفيء واخلراج ،وتصرف يف مصارفه.
أما غري هذه من املرافق اليت جيب على الدولة أن تقوم بتوفريها ،وإقامتها
للناس ،إرفاقاً هبم ،ورعاية لشؤوهنم ،كاملدارس واجلامعات ،واملستشفيات،
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والطرقات العامة ،وغريها من املرافق الالزمة للناس لرعاية شـؤوهنم ،فإهنا ال تدر
أية إيرادات ،بل حتتاج إىل نفقات دائمة ،وليس هلا أية واردات مطلقاً.
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ـشور
ُ
الع ُ
حق للمسلمني يُؤخذ من مال أهل الذمة ،وعروض ُتارهتم ،وأهل
هي ٌ
سمى
املارين هبا على ثغور دولة اخلالفة .والذي يتوىل أخذها يُ َّ
دار احلرب ّ
الع ِ
اشر.
َ
ورغم أنه قد وردت عدة أحاديث يف ذم املكْس ،والتغليظ على من
َ
أيخذه ،مثل ما َرَوى عقبة بن عامر أنّه مسع رسول هللا  يقول« :ال يدخل
صاحب َمكْس» رواه أمحد والدارمي ،واملكْس هو املال الذي يُؤخذ على
اجلنّة
ُ
َ
متر على ثغور الدولة ،وما روي عن كريز بن سليمان قال:
التجارة ،حني ّ
«كتب عمر بن عبد العزيز إىل عبد هللا بن عوف القاري أن اركب إىل البيت
الذي برفح ،الذي يقال له بيت املكس فاهدمه ،مث امحله إىل البحر فانسفه فيه
دي بن أرطأة أن ضع عن النّاس الفدية،
نسفاً» رواه أبو عبيد .كما كتب إىل َع ّ
وضع عن النّاس املائدة ،وضع عن النّاس املكس ،وليس ابملكس ،ولكنه
البخس الذي قال هللا فيه        :
[   هود  ]85فمن جاءك بصدقة فاقبلها منه ،ومن مل أيتك هبا
فاهلل حسيبه» رواه أبو عبيد.
ظ على
فجميع هذه األحاديث واآلاثر فيها ذم املكس ،وتشدي ٌد وتغلي ٌ
آخذه ،مما يدل على عدم جواز أخذه.
تبني أن العشر مل يكن يؤخذ من املسلمني،
وكذلك وردت آاثر أُخرى ّ
الذمة على ُتاراهتم اليت ميرون هبا على الثغور ،وإّمنا كان العشر
وال من أهل ّ
يؤخذ من ُتار أهل احلرب فقط ،مثل ما روي عن عبد الرمحن ابن معقل قال:
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«سألت زايد بن حدير :من كنتم تعشرون؟ قال :ما كنا نعشر مسلماً ،وال
معاهداً .قلت :فمن كنتم تعشرون؟ قالُ :تار احلرب ،كما كانوا يعشروننا إذا
أتيناهم» رواه أبو عبيد .وما روي عن عمرو بن دينار قال« :أخربين مسلم بن
املصبح أنه سأل ابن عمر :أعلمت أ ّن عمر أخذ من املسلمني العشر؟ قال:
تبني أنه مل يكن يُؤخذ من
قال :ال ،مل أعلمه» رواه أبو عبيد .فهذه اآلاثر ّ
املسلمني ،وال من أهل الذمة ،عشور ،وإّمنا كانت العشور تُؤخذ من أهل دار
احلرب ،معاملةً ابملثل.
تبني أن عمر بن اخلطاب ،ومن بعده من
ولكن قد وردت آاثر أخرى ّ
اخللفاء ،عثمان ،وعلي ،وعمر بن عبد العزيز ،كانوا أيخذون على التجارات
اليت متر على ثغور الدولة ،وكانوا أيخذون من ُتار املسلمني ربع العشر ،ومن
الذمة نصف العشر ،ومن ُتار أهل دار احلرب العشر .روى أبو عبيد
ُتار أهل ّ
عن زايد بن حدير قال« :استعملين عمر بن اخلطاب على العشر ،فأمرين أن
آخذ من ُتار املسلمني ربع العشر» .وقال يف أثر آخر« :أمرين عمر بن
اخلطاب أن آخذ من نصارى بين تغلب العشر ،ومن نصارى أهل الكتاب
نصف العشر» .ويف رواية عبد الرمحن بن معقل عن زايد بن حدير السابقة ،أنه
كان أيخذ من ُتار أهل احلرب العشر .روى أبو عبيد عن السائب بن يزيد
قال« :كنت عامالً على سوق املدينة يف زمن عمر ،قال :فكنا أنخذ من النبط
العشر» رواه أبو عبيد .وروى عبد هللا بن عمر قال« :كان عمر أيخذ من
النبط من الزيت واحلنطة نصف العشر ،لكي يكثر احلمل إىل املدينة (أي لكي
ِ
ب األنباط يف جلب الزيت والقمح إىل املدينة) وأيخذ من القطنيّة العشر»
يُر ّغ َ
رواه أبو عبيد .وعن زريق بن حيان الدمشقي – وكان على جواز مصر  -أن
الذمة فخذ مما يديرون يف
مر بك من أهل ّ
عمر بن عبد العزيز كتب إليه« :من ّ
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ص فبحساب ذلك،
التجارات من أمواهلم من كل عشرين ديناراً ديناراً ،فما نـَ َق َ
حىت تبلغ عشرة داننري ،فإن نقصت ثلث دينار فال أتخذ منها شيئاً» رواه أبو
عبيد.
فهذه اآلاثر صرحية يف أ ّن عمر بن اخلطاب ،ومن بعده من اخللفاء،
متر على الثغور ،من ُتار املسلمني ربع
كانوا أيخذون من التجارات اليت ّ
الذمة نصف العشر ،ومن ُتار أهل دار احلرب العشر،
العشر ،ومن ُتار أهل ّ
وكان هذا على مرأى ومسمع من الصحابة ،فيكون إمجاعاً منهم على جواز
أخذها ،وأن عمر بن عبد العزيز  -الذي أمر عدي بن أرطأة أن يضع عن
النّاس املكس ،وأمر عبد هللا بن عوف القاري أن يهدم بيت املكس يف رفح -
أمر عامله على العشور يف مصر زريق بن حيان الدمشقي أن أيخذ من أهل
الذمة نصف العشر ،وأن زايد بن حدير الذي قال فيما رواه أبو عبيد« :ما كنّا
ّ
نعشر مسلماً وال معاهداً» ،قال يف رواايت له أخرى« :إن عمر أمره أن أيخذ
الذمة نصف العشر» .وهذه األحاديث
من املسلمني ربع العشر ،ومن أهل ّ
ظ
تذم املكس ،وتغلِ ُ
واآلاثر تعترب يف الظاهر مناقضة لألحاديث السابقة ،اليت ّ
الش ّدة على من أيخذه ،واليت فيها أن عمر وزايد بن حدير مل يعشرا مسلماً وال
ذمياً.
يتبني أنه ال
وابلتدقيق يف مجيع األحاديث واآلاثر الواردة يف املوضوع ّ
ذم وغلّظ على آخذه ،إّمنا هو يف
تناقض فيها مطلقاً .فإن املكس الذي ّ
ؤخ ُذ بغري حق من املسلمني ،كأن يؤخذ منهم عشور ،أو كأن
األموال اليت تُ َ
يؤخذ على ُتاراهتم املارة على الثغور أكثر من ربع العشر ،فاملسلم ال جيب عليه
عشور ،وال ُتب عليه على عروض ُتارته إالّ الزكاة ،وال جيب فيها إالّ ربع
العشر ،وهي ليست ضريبة ،وال عشراً .وبذلك يتضح املقصود من حديث ابن
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عمر ،وحديث زايد بن حدير ،أبن عمر مل أيخذ العشور ،بل كان أيخذ منهم
الزكاة .وكان مقدارها ربع العشر وليس العشر.
الذمة ،فإنه كذلك مل يكن يُؤخذ منهم العشر ،وإمنا كان يُؤخذ
وأما أهل ّ
منهم نصف العشر ،وما كان يؤخذ منهم من نصف العشر ،كان مشروطاً
عليهم يف اتفاقيات عقد الصلح اليت عقدت معهم أايم عمر بن اخلطاب،
عندما فتح العراق والشام ومصر .وبذلك يكون املكس الذي هني عنه ،وغلظ
على آخذه ،إمنا هو املأخوذ بغري حقه ،سواء أكان من املسلمني ،أو من أهل
الذمة ،أو من أهل احلرب ،إذا أخذ منهم أكثر مما ُشرط عليهم ،أو أكثر مما
ّ
أيخذون من ُتاران عندما يذهبون إىل دارهم.
وقد وردت آاث ٌر تُزيل هذا التناقض الظاهر ،فقد أورد أبو عبيد يف كتاب
األموال حديثاً مرفوعاً حني ذكر العاشر ،فقال« :هو الذي أيخذ الصدقة بغري
حقها» .وفسر ذلك أبو عبيد قائالً« :فإذا زاد يف األخذ على أصل الزكاة،
فقد أخذها بغري حقها» .مثّ اتبع قائالً« :وكذلك وجه حديث ابن عمر حني
سئُل :هل علمت أن عُمر أخذ العشر من املسلمني؟ فقال :ال ،ال أعلمه .إمنا
نراه أراد هذا ،أي اخذ الزايدة على أصل الزكاة ،ومل يرد أخذ الزكاة ،وكيف
ينكر ابن عمر ذلك؟ وقد كان عمر وغريه من اخللفاء أيخذوهنا عند األعطية،
أي ابن عمر دفعها إليهم» .مثّ اتبع قائالً« :وكذلك حديث زايد بن
وكان ر ُ
حدير حني قال :ما كنا نعشر مسلماً وال معاهداً ،إمنا أراد أ ّان كنا أنخذ من
الذمة نصف العشر ،كما ورد ذلك صراحة يف
املسلمني ربع العشر ،ومن أهل ّ
الذمة
رواايت أخرى رويت عنه» .وقد ذكر أبو عبيد أن األخذ من أهل ّ
أشكل عليه؛ ألهنم ليسوا مبسلمني حىت تؤخذ منهم الصدقة ،وال من أهل
احلرب فيُؤخذ منهم مثل ما أخذوا من املسلمني ،مثّ قال« :حىت تدبرت حديثاً
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له ،فوجدته إمنا صاحلهم على ذلك صلحاً ،سوى جزية الرؤوس ،وخراج
األرضني» ،كما ورد يف رواية قتادة عن أيب جملز ،عندما بعث عمر عثمان بن
الذمة
حنيف إىل العراق يف حديث طويل ،وقد ورد فيه« :وجعل يف أموال أهل ّ
اليت خيتلفون هبا من كل عشرين درمهاً درمهاً ،وجعل على رؤوسهم اجلزية» ،مثّ
اتبع قائالً« :فأرى األخذ من ُتارهتم يف أصل الصلح ،فهو اآلن حق
للمسلمني عليهم» .وكذلك كان مالك بن أنس يقول« :إّمنا صوحلوا على أن
يقروا ببالدهم ،فإذا مروا هبا للتجارة ،أخذ منهم كلّما مروا» .وبذلك يتضح أن
ال تناقض ،وأن املكس املذموم هو أخذ املال بغري حقه.
وبناء على ذلك ،يُؤخذ من ُتار املسلمني على التجارات اليت ميرون هبا
على ثغور الدولة ربع العشر زكاة؛ أل ّن عروض التجارة زكاهتا زكاة النقود؛ أل ّهنا
تقوم هبا ،والواجب يف زكاة النقود ربع العشر ،فكذلك تكون زكاة عروض
التجارة ،وال يزاد عليه ،وال ينقص عنه؛ ألنّه حق يف مال املسلم ،أوجبه هللا
عليه لألصناف الثمانية زكاة وطهرة ،يوضع يف ديوان الصدقات ،ويصرف يف
مصارفها.
الذمة على ُتاراهتم اليت ميرون هبا على الثغور
ويؤخذ من ُتار أهل ّ
نصف العشر ،على حسب الصلح واالتفاقيات اليت عقدت معهم أايم عمر
ابن اخلطاب ،فإن عُقدت مع أهل الكتاب ،أو مع غريهم اليوم ،اتفاقيات
ميرون هبا على ثغور الدولة
جديدة ،حت ّدد مقدار ما يؤخذ على التجارات اليت ّ
بعشر ،أو بثلث ،أو بربع ،أو بنصف ،أو أبكثر من ذلك أو أقل ،فإنه جيب
االلتزام مبا يتم االتفاق عليه.
وكان يُؤخذ من ُتار أهل احلرب من ُتاراهتم اليت ميرون هبا على ثغور
قل أو
الدولة العشر معاملة ابملثل ،فكما أيخذون من ُتاران أنخذ من ُتارهمّ ،
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كثر .وقد كان العشر هو املقدار الذي كان أيخذه أهل احلرب من ُتار
املسلمني ،إذا مروا ببالدهم أايم عُمر واخللفاء من بعده ،لذلك أخذ من أهل
دار احلرب العشر معاملة ابملثل .عن زايد بن حدير قال« :أول من بعث عمر
علي من
بن اخلطاب على العشور أان .قال :فأمرين أن ال أُفَتش أحداً ،وما َّ
مر َّ
أخذت من حساب أربعني درمهاً درمهاً واحداً من املسلمني ،ومن أهل
شيء
ُ
الذمة من كل عشرين واحداً ،وممن ال ذمة له العشر» رواه أبو يوسف يف
ّ
اخلراج .وعن أنس بن مالك قال« :بعثين عمر بن اخلطاب على العشور،
وكتب يل عهداً أن آخذ من املسلمني مما اختلفوا فيه لتجاراهتم ربع العشر،
الذمة نصف العشر ،ومن أهل احلرب العشر» رواه أبو يوسف.
ومن أهل ّ
وكتب أبو موسى األشعري إىل عمر يقول« :إن ُتاراً من قبلنا من
املسلمني أيتون أرض احلرب ،فيأخذون منهم العشر قال :فكتب إليه عمر:
خذ أنت منهم كما أيخذون من ُتار املسلمني» رواه أبو يوسف .وكتب أهل
َمْنبِج إىل عمر «دعنا ندخل أرضك ُتاراً وتعشران ،قال :فشاور عمر أصحاب
رسول هللا  يف ذلك ،فأشاروا عليه به»  .لذلك كان مقدار ما يؤخذ من
أهل احلرب هو مقدار ما أيخذون من ُتاران معاملة ابملثل ،فلو عقدان اليوم
اتفاقيات جديدة مع بعض الدول ،حتدد ما أيخذون من ُتاران ،فإننا جيب أن
نلتزم أبن أنخذ من ُتارهم مقدار ما حددته االتفاقيات ،وال جيوز أن نزيد
عليه.
الذمة ،ومن ُتار أهل احلرب،
إن ما يُؤخذ من عشور ،من ُتار أهل ّ
هو يفء للمسلمني ،ويوضع يف ديوان الفيء واخلراج ،ويصرف يف مصارف
اجلزية واخلراج.
الذمة ،ومن ُتار أهل احلرب ،موكول
وإ ّن مقدار ما يُؤخذ من ُتار أهل ّ
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أمره إىل اخلليفة ،فله أن يزيد فيه ،أو أن ينقص منه ،ضمن اتفاقيات الصلح
املعقودة ،أو اليت تُعقد ،وحسب املعاملة ابملثل ،كما يعاملون ُتّار املسلمني،
وفق ما يرى فيه مصلحة لإلسالم واملسلمني ،ومحل الدعوة .عن عبد هللا بن
عمر قال« :كان عمر أيخذ من النبط من الزيت واحلنطة نصف العشر ،لكي
يكثر احلمل إىل املدينة ،وأيخذ من القطنية منهم العشر» رواه أبو عبيد.

ومىت تؤخذ
على َماذا تؤخذ
العشورَ ،
ُ

تؤخذ العشور على أموال التجارات كلها ،مهما كان نوعها ،عروضاً ،أو
حيواانت ،أو زروعاً ،أو مثاراً .وال تؤخذ من غري أموال التجارات .فال تؤخذ
على مالبس الشخص ،وال على أدواته وأغراضه اخلاصة ابستعماله ،وال على
طعامه .وإن ادعى شخص أن السلعة اليت حيملها معه ليست هي للتجارة ،مع
أن مثلها يُتاجر به ،ال يصدق إالّ ببيّنة ،تثبت صدقه فيما ادعاه.
الذمة ،أو ُتّار أهل احلرب ،إالّ على
وال تؤخذ العشور من ُتّار أهل ّ
الذمة ،أو ُتارات أهل
التجارات املّارة على الثغور .وال تؤخذ من ُتارات أهل ّ
نصت اتفاقيات الصلح ،أو االتفاقيات التجارية مع
احلرب ،يف الداخل ،إالّ إذا ّ
الذمة يف الداخل إالّ
الدول على ذلك؛ ألنّه ال زكاة عليهم ،وال جيب على أهل ّ
اجلزية على رؤوسهم ،واخلراج على أراضيهم ،وإالّ ما نصت اتفاقيات الصلح
معهم عليه ،كإطعامهم اجليش ،واستضافتهم املسلمني مثالً ،كما ورد ذلك يف
العُ ْهدة العمرية .وأهل احلرب ال بد من االلتزام معهم ابملعاملة ابملثل ،وبنصوص
االتفاقيات ،وشروط األذن هلم ابلدخول إىل دار اإلسالم ،فإن ورد يف ذلك أن
على ُتاراهتم شيئاً يف الداخل أُخذ منهم ،وإالّ فإنه ال يُؤخذ منهم شيء .أما
املسلمون فإن عليهم زكاة أمواهلم ،وعروض ُتاراهتم.
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مرة واحدة يف السنة على البضاعة الواحدة ،وإن
وال تُؤخذ العشور إالّ ّ
تكرر مرور التاجر هبا على العاشر أكثر من مرة .عن ابن زايد بن حدير قال:
ّ
«إن أابه كان أيخذ من نصراين يف كل سنة مرتني ،فأتى عمر بن اخلطاب،
مين العشر يف السنة مرتني ،فقال
فقال :اي أمري املؤمنني ،إ ّن عاملك أيخذ ّ
عمر :ليس ذلك له ،إّمنا له يف كل سنة مرة .مثّ أاته فقال :أان الشيخ النصراين.
فقال عمر :وأان الشيح احلنيف ،قد كتبت لك يف حاجتك» رواه أبو عبيد.
احلريب ببضائع خمتلفة ،أبن كان مير يف
الذمي و ّ
أما إن تكرر مرور التاجر ّ
كل مرة بتجارة جديدة غري ُتارة املرة األوىل ،فإنه يؤخذ منه على كل ُتارة
ّ
متر .فإن قال
له
ُتارة
كل
على
كاة
ز
املسلم
من
ؤخذ
ي
كما
هبا،
مير
جديدة
ُ
ّ
ّ
ِ
ص ّدق بيمينه ،أو مبستند يُربزه يثبت فيه أنه دفع زكاة
املسلم إنّه دفع زكاة ُتارته ُ
ُتارته؛ أل ّن الزكاة ال ُتب يف السنة إالّ مرة واحدة .وكل ُتارة مير هبا مل يدفع
زكاهتا يؤخذ منه ربع العشر زكاة عليها.
ويُؤخذ ربع العشر من التاجر املسلم ،إذا بلغت ُتارته نصاب الزكاة،
وحال عليها احلول ،أي بلغت قيمة عشرين مثقاالً ذهباً ،أي قيمة ( )85غراماً
ذهباً أو ( )200درهم فضة ،أي قيمة  595غراماً فضة .وال يُؤخذ منه شيء،
إذا مل تبلغ ُتارته مقدار نصاب الزكاة .وأما الذمي واحلريب ،فيُؤخذ منهما على
كل ِ
مال ُتارةٍ حيمالنه ،كثرياًكان أو قليالً.
وملا كان مركز العاشر حساساً؛ أل ّن العاشر يكون عرضة ألن يظلم
النّاس ،ولإلغراء ،والرشوة ،لذلك ينبغي أن يكون العاشر من أهل الصالح
والتقوى ،حىت ال يظلم النّاس ،فيسيء معاملتهم ،أو أيخذ منهم أكثر مما جيب
ف أمام اإلغراءات ،وحىت ال يكون مرتشياً ،لئال
أن يؤخذ منهم ،وحىت ال يضعُ َ
التجار ،فيُنقص ما جيب أن يُؤخذ منهم لقاء اإلغراء ،أو
يتساهل بذلك مع ّ
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الرشوة ،فَيضيّع على بيت املال حق املسلمني .كما جيب دوام تفقد أحوال
العاشر ،فمن ُوجد مسيئاً ،عُوقب ،أو أ ُّدب ،أو عُ ِزل.
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وموظفي ال َدولة،
من احل ّكامُ ،
َمال الغُلول َ

ِ
ومال الغر َامات
ومال
الكسب غري املشروعَ ،
َ
مال الغلول هو كل مال يكتسبه الوالة ،والعمال ،وموظفو الدولة،
بطريق غري مشروع ،سواءٌ أحصلوا عليه من أموال الدولة ،أم من أموال النّاس.
فإهنم ال حيل هلم إالّ ما تفرضه الدولة هلم من تعويض ،أو راتب .وكل مال غريه
اكتسبوه بقوة القهر ،والسلطان ،والوظيفة ،سواء أكان من مال الدولة أم من
مال األفراد ،يعترب غلوالً ،وكسباً حراماً ،وماالً غري مملوك؛ ألنّه كسب بطريق
رده إىل أصحابه إن عُرفوا ،وإالّ وجبت مصادرته ،ووضعه
غري مشروع ،وجيب ّ
يف بيت مال املسلمني .قال تعاىل          :
[آل عمران  .]161وعن معاذ بن جبل قال« :بعثين رســول هللا  إىل اليمن،
تصينب
فلما ســرت أرســل يف أثري ،فرددت ،فقال :أتدري مل بعثت إليك؟ ال
ّ
غل يوم القيامة ،هلذا دعوتك،
شيئاً بغري إذين ،فإنه غلول ،ومن يغلل أيت مبا ّ
فامض لعملك» ،رواه الرتمذي .وعن أيب مسـعود قال« :بعثين رسـول هللا 
سـاعياً ،مثّ قال :انطلق أاب مسـعود ،ال ألفينَّك يـوم القيامة جتيء ،على ظهرك
بعري من إبل الصـدقة لـه رغاء ،قد غـللته ،قـال :إذاً ال انطـلق ،قـال :إذاً ال
أكرهك» رواه أبو داود.

وطرق الكسب غري املشروع من الوالة والعمال وموظفي الدولة هي:

الرشــوة
وهي كل مال يدفع للوايل ،أو العامل ،أو القاضي ،أو املوظف ،من
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أجل قضاء مصلحة من مصاحل النّاس ،جيب قضاؤها من غري دفعه .والرشوة
كلها حرام ،مهما كان نوعها ،كثرية أو قليلة ،وأبية طريقة دفعت ،وعلى أية
معاملة من املعامالت أُخذت .روى أبو داود عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا
« : لعنة هللا على الراشي واملرتشي يف احلكم» .وروى الرتمذي عن عبد هللا
بن عمرو قال« :قال رسول هللا « : لعنة هللا على الراشي واملرتشي» .وروى
أمحد عن ثوابن قال« :لعن رسول هللا  الراشي واملرتشي والرائش بينهما».
فهذه األحـاديث صرحية يف إثبات حرمة الرشـوة حتريـماً اباتً.
والرشوة قد تؤخذ مقابل قضاء مصلحة جيب قضاؤها بدون مقابل ،ممن
جيب عليه أن يقضيها ،وقد تُؤخذ مقابل عدم القيام بعمل جيب القيام به ،وقد
ُتؤخذ مقابل القيام بعمل متنع الدولة القيام به .وال فرق يف املصلحة ،بني أن
مضرة ،وسواء أكانت حقاً أم ابطالً .وكل مال
تكون جلب مصلحة ،أو دفع ّ
يكسب بطريق الرشوة يعترب ماالً حراماً ،ويعترب غري مملوك ،وُتب مصادرته،
ووضعه يف بيت املال ،ألنّه كسب بطريق غري مشروع .وُتب معاقبة من أخذه،
ومن دفعه ،ومن ّتوسط بينهما.

اهلَدااي واهلِبات

وهي كل مال يُقدَّم إىل الوالة ،أو العمال ،أو القضاة ،أو موظفي
حيل للوايل ،أو
الدولة ،على سبيل اهلدية ،أو اهلبة ،وهي مثل الرشوة ،ال ّ
العامل ،أو القاضي ،أو املوظف ،أخذها ،ولو مل يكن ملن أهداها أو وهبها
مصلحة آنية يريد قضاءها؛ ألنّه يكون طامعاً يف نيل حظوة ،أو يف قضاء
مصلحة حني حصوهلا فيما بعد .واهلدااي واهلبات للوالة ،والعمال ،والقضاة،
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وموظفي الدولة ،تعترب غلوالً ،والغلول يف النار ،وقد ورد النهي الصريح من
رسول هللا  عن قبوهلا .روى البخاري ومسلم عن أيب محيد الساعدي قال:
«استعمل النيب  رجالً من بين أسد ،يقال له ابن األَتبيّة على الصدقة ،فلما

ِ
إيل .فقام النيب  على املنرب ،فحمد هللا
قدم ،قال :هذا لكم ،وهذا أ ُْهد َ
ي ّ
ِ
ي يل،
وأثىن عليه .مثّ قال :ما ابل العامل نبعثه ،فيأيت يقول هذا لكم ،وهذا أ ُْهد َ
فهالّ جلس يف بيت أبيه وأمه فنظر أَيـ ْه َدى له أم ال .والذي نفس ٍ
حممد بيده ،ال
ُ
ينال أحد منكم منها شيئاً ،إالّ جاء به يوم القيامة حيمله على عنقه ،بعري له
رغاء ،أو بقرة هلا خوار ،أو شاة تيعر ،مثّ رفع يديه حىت رأينا عفريت إبطيه .مثّ
قال :اللهم هل بلغت؟ مرتني».

وعلى ذلك فكل مال يُهدى ،أو يُوهب إىل الوالة ،والعمال ،والقضاة،
وموظفي الدولة ،يُعترب كسباً حراماً ،وغري مملوك ،وُتب مصادرته ،ووضعه يف
بيت مال املسلمني؛ ألنّه كسب غري مشروع.

السلطان
ابلتسلّط وقوة ُّ
األموال اليت يُستوىل َ
َ
عليها َ

وهي األموال اليت يستويل عليها احلكام ،والوالة ،والعمال ،أو أقارهبم،
وموظفو الدولة ،من أموال الدولة ،أو أراضيها ،أو من أموال النّاس ،أو
أراضيهم ،ابلقهر ،والتسلط ،والغلبة ،بقوة السلطان واملنصب .وكل مال يُستوىل
عليه ،وكل أرض يُستوىل عليها من أموال الدولة وأراضيها ،أو من أموال النّاس
وأراضيهم ،أبي طريق من هذه الطرق يعترب كسباً حراماً ،وال ُميلك؛ ألنّه كسب
كل استيالء أبي طريق من هذه الطرق يُعترب ظلماً،
بطريق غري مشروع ،و ّ
والظلم حرام ،وهو ظلمات يوم القيامة ،كما يعترب غلوالً ،والغلول يف النار ،عن
ف به يوم القيامة إىل سبع
النيب « : من أخذ من األرض شيئاً بغري ح ّقُ ،خ ِس َ
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أرضني» ،ويف رواية« :من أخذ شرباً من األرض ظلماً ،فإنه يُطََّوقه يوم القيامة
من سبع أرضني» رواه الشيخان .وعن عائشة أن النيب  قال« :من ظلم
شرباً من األرض ،طوقه هللا من سبع أرضني» متفق عليه.

واألموال واألراضي اليت يُستوىل عليها ،إن كانت من أمالك النّاس ،فإن
ف أصحاهبا وجب أن ترد إليهم ،وإن مل يـُ ْعرفوا وجب وضعها يف بيت املال.
عُ ِر َ
و ّأما إن كانت من أمالك الدولة ،فيجب أن تُرد إىل بيت املال قوالً واحداً ،كما
رد عمر بن عبد العزيز ،عندما توىل اخلالفة ،مجيع األموال واألراضي اليت
ّ
استوىل عليها بنو أمية بقوة سلطاهنم من أمالك النّاس ،أو أمالك الدولة ،إىل
بيت مال املسلمني ،إالّ من عرف أصحابه فرده إليهم .وقد جرد بين أمية من
إقطاعيّاهتم ،ومن خمصصاهتم ،ومن مجيع ما استولوا عليه ،ألنّه اعترب أهنم
ملكوها بقوة سلطان بين أمية ،وبطرق غري مشروعة ،ال جيوز التملك هبا .وقد
بدأ بنفسه ،فتخلَّى عن مجيع أمواله ،وأمالكه ،ومجيع مراكبه ،وعطوره ،ومتاعه،
مثّ ابعه بثالثة وعشرين ألف دينار ،ووضعها يف بيت املال.

السمسرة والعمولة
َ

وهي كل مال يكسبه الوالة ،والعمال ،وموظفو الدولة ،مسسرة ،أو
عمولة ،من شركات أجنبية ،أو حملّية ،أو أفراد ،مقابل عقدهم صفقات ،أو
تعهدات بني الدولة وبينهم ،وكل مال يكسبونه عن هذا الطريق يعترب غلوالً
وكسباً حراماً ،وال ُميلك ،وجيب وضعه يف بيت مال املسلمني؛ ألنّه كسب غري
مشروع .عن معاذ بن جبل قال« :بعثين النيب  إىل اليمن ،فلما سرت،
ينب شيئاً بغري إذين
أرسل يف أثري ،فرددت ،فقال :أتدري مل بعثت إليك؟ ال تص ّ
غل يوم القيامة ،هلذا دعوتك ،فامض لعملك»
فإنه غلول ،ومن يغلل أيت مبا ّ
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رواه الرتمذي.
والسمسرة والعمولة من الشركات ،واألفراد ،للوالة ،والعمال ،وموظفي
الدولة ،تُعطى هلم دون معرفة الدولة ،ومن وراء ظهرها ،وهي مبقام الرشوة،
تُق ّدم هلم حىت تتمكن الشركات ،أو األفراد ،من احلصول على عقود
الصفقات ،أو من احلصول على عقود التلزمي ،للقيام ابملشاريع ،ابلشكل الذي
األمة.
حي ّقق مصاحلهم ،ال مصاحل الدولة و ّ

االختالسات
َ

وهي األموال اليت خيتلسها الوالة ،والعمال ،وموظفو الدولة ،من أموال
تصرفهم ،لقيامهم أبعماهلم ،أو لقيامهم ابإلشراف على
الدولة املوضوعة حتت ّ
اإلنشاءات ،أو املشاريع ،أو غريها من مصاحل الدولة ،ومرافقها .ويلحق بذلك
ما أيخذه موظفو الربيد والربق واهلاتف واملواصالت ،وغريها من دوائر ،من
املقررة بطريق االستغفال ،والغش ،والتزوير .فكل
النّاس ،زايدة على األجور ّ
هذه األموال اليت تُكتسب بطريق االختالس ،من أموال الدولة ،أو بطريق
االستغفال ،والغش ،من النّاس ،تُعترب كسباً حراماً ،وال ُميلك ،وهو من الغلول،
وُتب مصادرته ،ووضعه يف بيت املال.
وقد كان عمر بن اخلطاب ،إذا اشتبه يف وال أو ٍ
عامل صادر منه أمواله
اليت تزيد عن رزقه املقدر له ،أو قامسه عليها .وقد كان حيصي أموال الوالة،
والعمال ،قبل أن يولِّيهم ،وبعد توليتهم ،فإن وجد عندهم ماالً زائداً ،أو
حصلت عنده شبهة يف ذلك صادر أمواهلم ،أو قامسهم ،ويضع ما أيخذه منهم
يف بيت املال.
وهكذا فقد كان عمر رضي هللا عنه حياسب والته مالياً إذا اشتبه يف
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مصدر أمواهلم ،وهلذا كان حياسبهم وليس ابلضرورة أن يعزهلم ،وقد جاء يف
فتوح مصر واملغرب لصاحبه عبد الرمحن بن عبد هللا أبو القاسم املصري
(املتوىف257 :هـ) أن عمر بعث حممد بن مسلمة إىل عمرو بن العاص وكتب
إليه ... :وقد بعثت إليك حممد بن مسلمة األنصاري ليقامسك مالك فأحضره
مالك ،والسالم ...مث أحضر عمرو ماله فقامسه ّإايه مث رجع ابن مسلمة ،وبقي
غرم أاب هريرة اثىن
عمرو بن العاص والياً ...وجاء يف املصدر نفسه أن عمر قد ّ
عشر ألفا ،وكان واليه على البحرين وأراده على العمل مرة أخرى فرفض أبو
هريرة .ويف املصدر نفسه أيضاً قاسم عمر نصف مال النعمان بن بشري ،وكان
على محص ...ومثل هذا قد فعل مع أيب سفيان فقد جاء يف العقد الفريد:
" "46/1من حديث زيد بن أسلم عن أبيه قال :بعث معاوية إىل عمر بن
اخلطاب وهو على الشام مبال وأدهم ،وكتب إىل أبيه أيب سفيان أن يدفع ذلك
إىل عمر  -يعين ابألدهم القيد  -وكتب إىل عمر يقول :إين وجدت يف
حصون الروم مجاعة من أسارى املسلمني مقيدين بقيود حديد  -أنفذت منها
هذا لرياه أمري املؤمنني  -وكانت العرب قبل ذلك تقيد ابلقيد .قال جرير... :
أو جلدل األداهم ...فخرج الرسول حىت قدم على أيب سفيان ابملال واألدهم.
قال :فذهب أبو سفيان ابألدهم والكتاب إىل عمر واحتبس املال لنفسه .فلما
قرأ عمر الكتاب ،قال :فأين املال اي أاب سفيان؟ قال :كان علينا دين ومعونة،
ولنا يف بيت املال حق ،فإذا أخرجت لنا شيئا قاصصتنا به .فقال عمر:
اطرحوه يف األدهم حىت أييت ابملال .قال :فأرسل أبو سفيان من أاته ابملال.
فأمر عمر إبطالقه من األدهم .قال :فلما قدم الرسول على معاوية قال له:
رأيت أمري املؤمنني أعجب ابألدهم؟ قال :نعم ،وطرح فيه أابك .قال :ومل؟
قال :جاءه ابألدهم وحبس املال؛ قال :إي وهللا ،واخلطّاب لو كان لطرحه فيه!
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.ًرضي هللا عن عمر فقد كان حياسب والته ليتحروا احلق عدالً وماال
 بطريق غري، وموظفو الدولة، والعمال،هذا وإن كل ما يكتسبه الوالة
 ويلحق بذلك مما يكون من واردات بيت،مشروع يكون من واردات بيت املال
 أو،املال أيضاً كل مال يكتسبه األفراد بطريق من الطرق املمنوع شرعاً التملك
. وال ُميلك،ًتنمية امللك هبا؛ ألنّه يكون كسباً حراما
 أل ّن هللا، وغري مملوك،ًفمن اكتسب شيئاً عن طريق الراب يكون حراما
   : قال تعاىل. وحرم تنمية املال عن طريقه،حرم الراب
ّ
            
              
             

 وجيب أن يُ َّرد مال الراب إىل.] [البقرة       
 فإن مل يكونوا معروفني يُصادر،أهله الذين أُكِ َل منهم إن كانوا معروفني
      : قــال تعاىل،ويُوضـع فـي بيت املال
              
       

 

.] [البقرة  

 ويُ ُّرد، وغري مملوك،ًومن اكتسب ماالً عن طريق القمار كان كسبه حراما
عرف صاحبه يُصادر ويوضع يف بيت املال؛ أل ّن تنمية امللك
َ ُ فإن مل ي،لصاحبه
    : قال تعاىل. فالقمار حمرم،ًعن طريق القمار ال ُتوز شرعا
ّ
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[   املائدة].

الغـر َامـات

كذلك ،فإن من واردات بيت املال الغرامات اليت تفرضها الدولة على
من يرتكبون بعض الذنوب ،أو من يقومون مبخالفات بعض القوانني ،أو
األنظمة اإلدارية ،أو التنظيمية .والغرامات اثبتة ابلسنة .فقد روى عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده عبد هللا بن عمرو بن العاص عن رسول هللا  ، أنه
سئل عن الثمر املعلق فقال« :من أصاب بفيه من ذي حاجة غري مت ِ
َّخ ٍذ َخبِنَةً،
َُ
ٍ
بشيء منه فعليه غرامةَ ِمثـْلَ ِيه والعقوبة» رواه أبو داود
فال شيء عليه ،ومن خرج
والنسائي .كما روى أبو داود عن النيب  أنه قال« :ضالّة اإلبل املكتومة
ِ
َخذ ُُه من مان ِع الزكاةِ شطراً من مالِه ،زايدة
غر َامتُها َومثـْلُها معها» .وكذلك أ ْ
عن الزكاة الواجبة ،تعزيراً له ،فقد روى أبو داود وأمحد عن النيب ،...« : 
ومن منعها فأان آخذها وشطر ماله» .وهذا كله يدل على مشروعيّة فرض
الغرامة ،عقوبة تعزيرية ،فللخليفة أن حي ّدد نوع الذنوب واملخالفات اليت تفرض
عليها الغرامات ،ومقدار هذه الغرامات ،أعالها وأدانها ،وأن يلزم الوالة،
والعمال ،والقضاة ،واملوظفني ،التقيّد هبا ،كما أ ّن له أن يرتك صالحية التحـديد
الجتهـاد الوالة ،والعمال ،والقضاة ،واملوظفني ،وفق قانون خاص بذلك ،يفعل
ما يراه األصلح ،يف رعاية شؤون املسلمني ،وفق ما يؤديّه إليه اجتهاده.
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واملعدن
س ال ـِّركاز ْ
ُُخُ ُ

الركاز هو املال املدفون يف األرض ،فضة كان ،أو ذهباً ،أو جواهر ،أو
حلي ،وسالح ،سواء أكان كنوزاً مدفونة ألقو ٍام سابقني،
آللئ ،أو غريها ،من ّ
كاملصريني ،والبابليني ،واآلشوريني ،والساسانيني ،والرومان ،واإلغريق ،وغريهم،
احللي ،واجلواهر اليت تُوجد يف قبور ملوكهم وعظمائهم ،أو يف تالل
كالنقود ،و ّ
مدهنم القدمية املته ّدمة ،أم كان نقوداً ذهبيّة ،أو فضية ،موضوعة يف جرار ،أو
غريها ،خمبأة يف األرض من أايم اجلاهلية ،أو األايم اإلسالمية املاضية .فكل
ذلك يعترب ِركازاً.
وال ِركاز مشتق من ركز ،يركز ،مثل غرز يغرز إذا خفي ،يقال :ركز الرمح
إذا غرزه يف األرض ،ومنه ِّ
الركز وهو الصوت اخلفي .قال تعاىل   :
[   مرمي ّ .]98أما املعدن فهو ما خلقه هللا يف األرض ،يوم خلق
السماوات واألرض ،من ذهب ،وفضة ،وحناس ،ورصاص ،وغريها .واملعدن
مشتق من َع َد َن يف املكان يعدن ،إذا أقام به ،ومنه ِمسّيت جنة عدن؛ أل ّهنا دار
ّ
ِ
إقامة وخلود .فاملعدن م ْن خلق هللا ،وليس من دفن البشر ،وبذلك ُخيالف
الركاز؛ أل ّن الركاز من دفن البشر.
واألصل يف الركاز واملعدن ،ما روى أبو هريرة عن رسول هللا  أنه
قال« :العجماءُ جرحها ُجبار ،ويف الركاز اخلمس» رواه أبو عبيد .وما ُروي عن
العادي،
وجد يف اخلرب
عبد هللا بن عمرو أن النيب  سئُل عن املال الذي يُ َ
ّ
النيب
فقال« :فيه ويف الركاز اخلمس»  .وما ُروي عن علي بن أيب طالب عن ّ
 أنه قال« :ويف السيوب اخلمس .قال :والسيوب عروق الذهب والفضة
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اليت حتت األرض» ذكره ابن قدامة يف املغين.
لي ،أو
وعلى ذلك ،فإن كل مال مدفون من ذهب ،أو فضة ،أو ُح ّ
جواهر ،أو غريها ،وجد يف قبور ،أو يف تالل ،أو يف مدن األمم السابقة ،أو
العادي ،أي القدمية نسبة إىل عاد ،من دفن
ُوجد يف أرض ميتة ،أو يف اخلرب
ّ
اجلاهلية ،أو من دفن املسلمني ،يف عصور اإلسالم املاضية ،يكون ملكاً
لواجده ،يؤدي عنه اخلمس لبيت املال.
وكذلك فإن كل معدن قليل ،غري ِع ّد ،من ذهب أو فضة ،سواء كان
ٍ
يؤدي
عروقاً ،أم ترباً ،وجد يف أرض ميتة غري مملوكة ألحد ،فهو ملك لواجدهّ ،
عنه اخلمس لبيت املال.
واخلمس الذي يؤخذ من واجد الركاز ،ومن واجد املعدن يكون مبنـزلة
الفيء ،وأيخذ حكمه ،ويوضع يف بيت املال ،يف ديوان الفيء واخلراج،
ويُصرف مصرف الفيء واخلراج ،ويكون أمره موكوالً إىل اخلليفة ،يُنفقه على
األمة ،وقضاء مصاحلها ،حسب رأيه واجتهاده ،مبا فيه اخلري
رعاية شؤون ّ
والصالح.
روى أبو عبيد عن ُجمالد عن الشعيب «أن رجالً وجد ألف دينار مدفونة
خارجاً من املدينة ،فأتى هبا عمر بن اخلطاب ،فأخذ منها اخلمس مائيت دينار،
ودفع إىل الرجل بقيّتها ،وجعل عمر يقسم املائتني بني من حضره من
املسلمني ،إىل أن أفضل منها فضلة .فقال عمر :أين صاحب الداننري؟ فقام
إليه ،فقال له عمر :خذ هذه الداننري فهي لك؟.
وروى أبو عبيد عن احلارث بن أيب احلارث األزدي «أن أابه كان من
أعلم النّاس مبعدن ،وأنه أتى على رجل قد استخرج معدانً ،فاشرتاه منه مبائة
شاة متبع ،قال :فَأَخذه فأَذابَه ،فاستخرج منه مثن ألف شاة ،فقال له البائع:
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رد علي البيع ،فقال :ال أفعل ،فقال :آلتني علياً فألثني عليك – أي ِ
ني
ألش َ َّ
ّ
ّ
ّ ّ
– فأتى علياً -يعين علي بن أيب طالب -فقال :إن أاب احلارث أصاب معدانً،
علي ،فقال :أين الركاز الذي أصبت؟ فقال :ما أصبت ركازاً ،إّمنا أصابه
فأاته ّ
علي :ما أرى اخلمس إالّ عليك،
هذا فاشرتيته منه مبائة شاة متبع .فقال له ّ
س ِ
قالِ :
مخَّ ِ
املائة شاةٍ».
تبني أن مقدار ما أخذه عمر
ومن حديث الشعيب ،وحديث احلارثّ ،
علي من واجد املعدن ،إّمنا هو اخلمس فقط ،وأن
من واجد ّ
الركاز ،وما أخذه ّ
األربعة أمخاس الباقية أُرجعت لواجد الركاز ،ولواجد املعدن ،وأن هذا اخلمس
املأخوذ مل يكن زكاة ،وإّمنا كان مبنـزلة الفيء ،ألنّه لو كان زكاة لصرف يف
مصارف الزكاة ،وملا أَعطى منه عمر لواجد الركاز؛ ألنّه غين ،والزكاة ال حتل
لغين.
وكل من وجد ركازاً ،أو معدانً ،أ ُِخ َذ منه اخلمس ،سواء أكان الواجد
رجالً أم امرأة ،صغرياً أم كبرياً ،عاقالً أم جمنوانً ،مسلماً كان أم كافراً ذمياً.
ويؤخذ اخلمس من أي مقدار وجد ،قليالً كان أو كثرياً.
ومن وجد ركازاً أو معدانً يف ملكه ،من أرض ،أو بناء ،فإنه ميلكه،
ث األرض أو البناء ،أم اشرتاه من غريه .ومن وجد ركازاً ،أو معدانً،
سواء أ ََوِر َ
يف أرض غريه ،أو بنائه ،كان الركاز ،أو املعدن الذي ُوِجد لصاحب األرض ،أو
لصاحب البناء ،وليس ملن وجد الركاز ،أو املعدن.
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ومن وجد ركازاً ،أو معدانً ،يف دار احلرب ،ملكه ،ويكون فـيـئـاً ،وعليه
فيه اخلمس ،كمن جيده يف األرض امليتة ،واخلرب القدمية يف دار اإلسالم.
وجيب اخلمس مبجرد وجود الركاز ،أو املعدن ،وال جيوز أتخري دفعه
لبيت املال.
واملعدن الذي ميلكه واجده هو املعدن القليل .وأما املعدن الكثري ،فإنه
ال ميلكه الواجد؛ ألنّه من امللكيّات العامة اليت ال جيوز أن ميلكها األفراد ،بل
هي ملك لعامة املسلمني.
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ال َمن ال َوا ِرث لـَه
َم ُ
كل مال ،منقوالً كان ،أو غري منقول ،مات عنه أراببه ،ومل يستح ّقه
وارث بفرض ،وال تعصيب ،أبن يكون الشخص قد مات ،ومل يكن له ورثة،
من زوجة ،أو أوالد ،أو آابء ،أو أمهات ،أو إخوة ،أو أخوات ،أو عصبات،
فإن هذا املال ينتقل إىل بيت املال مريااثًَ .ع ْن َج ْع َف ِر بْ ِن ُحمَ َّم ٍدَ ،ع ْن أَبِ ِيهَ ،ع ْن
ال :يقول رسول هللا « أ ََان أ َْو َىل بِ ُك ِّل ُم ْؤِم ٍن ِم ْن نَـ ْف ِس ِه،
َجابِ ِر بْ ِن َعْب ِد هللاِ ،قَ َ
اعا فَِإ ََّيل َو َعلَ َّي» .أخرجه مسلم.
َم ْن تَـ َر َك َم ًاال فَِأل َْهلِ ِهَ ،وَم ْن تَـ َر َك َديْـنًا أ َْو َ
ضيَ ً
وهذا احلديث صريح ،وواضح الداللة ،يف أن الشخص إذا مات وليس له
وارث ،فإن وارثه يكون هو الرسول  ، ألنّه ويل املؤمنني كافة ،وموىل من ال
موىل له ،ومن بعده انتقلت الوالية إىل اخلليفة ،وأصبح اخلليفة هو ويل املؤمنني
كافة ،وموىل من ال موىل له ،ووارث من ال وارث له ،ووراثة اخلليفة ال تكون
لنفسه ،وإّمنا لبيت مال املسلمني ،وبذلك يتحول مرياث من ال وارث له ،من
األمالك اخلاصة ،إىل ملكية الدولة ،ويوضع يف بيت املال ،يف ديوان الفيء
واخلراج ،ويتصرف فيه اخلليفة وفق ما يراه يف مصاحل املسلمني ،مبا فيه اخلري
والصالح ،فله بيعه ،وأتجريه ،ووقفه ،وهبته ،وإقطاعه ،واإلنفاق منه على أية
مصلحة من مصاحل املسلمني يراها.
الذمي الذي ال وارث له.
ويلحق مبال املسلم الذي ال وارث له مال ّ
فأي ذمي مات ،وترك ماالً منقوالً ،أو غري منقول ،ومل يكن له وارث ،كان ماله
فيئاً للمسلمني .وكذلك ما فضل من مال املسلم عن ورثته ،كمن مات ،وليس
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له وارث إالّ أحد الزوجني ،أل ّن الزوجني ال يرد عليهما ما بقي من املال بعد
ض هلما ،فإن الفاضل عن مرياثه يكون فيئاً للمسلمني ،ويوضع يف
أخذمها ما فُ ِر َ
معني ،فكان فيئاً ،كمال املسلم
بيت مال املسلمني؛ ألنّه ٌ
مال ليس له مستحق ّ
الذي ال وارث له.
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ال املرتَ ِّدين
َم ُ
املرتد هو الراجع عن دين اإلسالم إىل الكفر .قال تعاىل:

  

          

[           البقرة].
فالشخص الذي يرتّد عن دين اإلسالم -رجالً كان أو امرأة -إىل دين
آخر كاليهودية ،أو النصرانية ،أو اجملوسية ،أو البوذية ،أو إىل غري دين،
كالشيوعية ،يصبح غري معصوم ال ّدم ،وابلتايل غري معصوم املال؛ أل ّن ُحرمة
تبع حلرمة دمه ،فإذا هتكت حرمة الدم ابالرتداد ،كانت حرمة املال أيسر
ماله ٌ
وأهتك من ال ّدم .قال « : أُمرت أن أقـاتل الـنّـاس حىت يقــولوا ال إله إالّ هللا،
مين نفسه وماله إالّ حبقه ،وحسابه على هللا»
فمن قال ال إله إالّ هللا ،فقد عصم ّ
للردة مثل إهداره للمحاربة،
متفق عليه من طريق أيب هريرة .وليس إهدار الدم ّ
أو لزان احملصن أو للقتل العمد؛ أل ّن احملاربة ،والزان للمحصن ،والقتل العمد ،ال
يَ ْك ُف ُر املسلم ابرتكاهبا ،وال هتدر حرمة ماله ،بل يبقى احملارب ،والزاين احملصن،
ِ
ك
وقاتل العمد ،مسلماً ،وواراثً ،ومورواثً .أما االرتداد فإنه يُ َك ّف ُر صاحبَه ،وُهتتَ ُ
حرمةُ َد ِم ِه ومالِِه.
واملر ُّ
مبج ِرد ارتداده ميلك املسلمون إراقة دمه ،وميلكون حق االستيالء
تد ّ
على ماله ،إالّ أن قتله ،واالستيالء على ماله ،موقوفان على استتابته .فإن
استتيب ثالثة أايم ومل يتب ،ومل يعد لإلسالم ،وجب قتله يف احلال ،واالستيالء
على ماله ،ويكون فيئاً للمسلمني ،يُوضع يف بيت مال املسلمني يف ديوان
الفيء واخلراج ،ويُصرف يف مصارفهما ،وال يُورث ماله عنه؛ ألنّه إن ارتد أحد
120

الزوجني قبل الدخول انفسخ العقد يف احلال ،وبذلك ال يكون توارث ،وكذلك
إن كانت ِّ
الردة بعد الدخول انفسخ النكاح بينهما ،وأيّهما مات مل يرثه اآلخر؛
أل ّن أحدمها مسلم واآلخر كافر .كما أن املرتد لو مات له مورث مسلم ،فإنه
ال يرثه؛ أل ّن املرتد كافر ،ومورثه مسلم ،والكافر ال يرث املسلم ،ويكون نصيبه
لبقية الورثة ،إن كان هناك ورثة ،وإن مل يكن هناك ورثة ،كان املرياث كله فيئاً
أبناء ،أو ٍ
للمسلمني ،ووضع يف بيت املال .وإن كان للمرتد ورثة من ٍ
آابء ،أو
ٍ
أمهات ،أو إخوة مسلمني ،فإهنم ال يرثونه ،أل ّن املسلم ال يرث الكافر ،ويكون
مجيع ماله فيئاً للمسلمني ،ويُوضع يف بيت مال املسلمني .عن أسامة بن زيد
قال :قال رسول هللا « : ال يرث الكافر املسلم ،وال املسلم الكافر» ،متفق
أهل
عليه .وروى عبد هللا بن عمرو قال :قال رسول هللا « : ال يتوارث ُ
ملَّتني» رواه أمحد وأبو داود .وكذلك لو ارتد مجيع ورثته معه ،فإن ماله وماهلم
يصبح ال حرمة له ،ويصبح فيئاً للمسلمني ،وال يرث بعضهم بعضاً.
خاصة
ولو ارتد مجاعة ،وامتنعوا يف بلد ،وأقاموا حاكماً هلم ،وأحكاماً ّ
هبم ،أصبحوا دار حرب ،وزالت عصمة دمائهم وأمواهلم ،وُتب حماربتهم،
ويصبحون كالكفار األصليني ،بل هم أش ّد وأوىل ابملقاتلة؛ أل ّن الك ّفار
األصليني يقبل منهم اإلسالم ،أو الصلح ،أو اجلزية .أما املرتدُّون فال يقبل
وإما
منهم إالّ اإلسالم ،وال يقبل منهم الصلح ،وال اجلزية ،فإما اإلسالمّ ،
القتل .كما قاتل أبو بكر والصحابةُ املرت ّدين ،ومل يقبلوا منهم إالّ الرجوع إىل
اإلسالم كامالً ،أو القتل .قال « : من ب ّدل دينه فاقتلوه» رواه البخاري
والنسائي.
وٍ
كل مال اكتسبه املرتد يف حالة ردته ،فحكمه حكم ماله الذي كان
تصرف من تصرفات املرتد يف
ميلكه قبل ردته ،يكون فيئاً للمسلمني .وإ ّن ّ
أي ّ
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حالة ردته  -من بيع ،أو هبة ،أو وصية ،أو غري ذلك  -إن كان بعد
االستيالء على ماله فإنه يكون ابطالً ،وإن كان قبل االستيالء على ماله يكون
تصرفه صحيحاً ،وإن مل يعد لإلسالم اعترب
موقوفاً ،فإن عاد إىل اإلسالم اعتُرب ّ
تصرفه ابطالً.
ّ
وإن عاد املرتد إىل اإلسالم أُعيد إليه ماله الذي استويل عليه .وإن كان
َخ َذ نصيبه
ُرجوعه إىل اإلسالم بعد موت مورث له ،وقبل تقسيم الرتكةَ ،وِرث وأ َ
يستحق
من الرتكة ،وإن كان رجوعه إىل اإلسالم بعد تقسيم الرتكة ،فإنه ال
ُّ
منها شيئاً ،وال يُعطى منها نصيباً.
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الضرائِب
هي األموال اليت أوجبها هللا على املسلمني ،للقيام ابإلنفاق على
احلاجات واجلهات املفروضة عليهم ،يف حالة عدم وجود ٍ
مال يف بيت مال
املسلمني ،لإلنفاق عليها.
واألصل أن تكون أموال واردات بيت املال الدائمة ،اليت جعلها هللا حقاً
للمسلمني ،ومستح ّقة لبيت املال ،من يفء ،وجزية ،وخراج ،وعشور ،وأموال
موارد احلمى الذي حتميه الدولة من امللكيات العامة ،كافيةً لإلنفاق على ما
جيب على بيت املال اإلنفاق عليه ،يف حالة وجود املال وعدمه فيه ،مما يتعلق
برعاية شؤون الرعية ،وقضاء مصاحلها ،دون أن حتتاج الدولة إىل فرض ضريبة
على املسلمني ألجله.
جعل اإلنفاق على احلاجات واجلهات اليت
ومع ذلك ،فإن الشار َ
ع قد َ
جيب على بيت املال اإلنفاق عليها ،يف حالة وجود املال فيه وعدمه ،فرضاً
على املسلمني ،يف حالة عدم وجود مال يف بيت مال املسلمني ،لإلنفاق
عليها.
غري أن ِعظَ َم األعباء امللقاة على دولة اخلالفة اليوم ،قد ُتعل واردات
بيت املال الدائمة ،غري كافية لتغطية مجيع النفقات الواجبة على بيت املال،
للحاجات واجلهات املستحقة الصرف عليها ،يف حالة وجود املال يف بيت
املال ،ويف حالة عدم وجوده فيه .فإذا أصبحت هذه الواردات غري كافية ،ومل
مال لإلنفاق على هذه احلاجات واجلهات املستحقة
يكن يف بيت املال ٌ
يتربع املسلمون من أنفسهم
الصرف عليها ،يف حالة وجود املال وعدمه ،ومل ّ
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تربعاً كافياً لتغطية النفقة على هذه احلاجات واجلهات ،انتقل عندئذ وجوب
اإلنفاق على هذه احلاجات واجلهات من بيت املال إىل املسلمني ؛ أل ّن هللا قد
فرض عليهم اإلنفاق على هذه احلاجات وهذه اجلهات ،وأل ّن عدم قيامهم
ابإلنفاق على هذه احلاجات واجلهات يؤدي إىل ضرر يلحق ابملسلمني ،وهللا
األمة إزالة الضرر عن املسلمني .قال
سبحانه قد أوجب على الدولة وعلى ّ
ض َرَر وال ِض َر َار» رواه ابن ماجة وأمحد .وقد جعل هللا للدولة احلق
« : ال َ
يف حتصيل املال من املسلمني ،لتغطية نفقات تلك احلاجات واملصاحل.
فإذا حصلت هذه احلالة ،قامت الدولة بفرض ضرائب على املسلمني
ابلقدر الذي ُحيتَاج إليه ،لتغطية النفقات الواجبة هلذه احلاجات وهذه اجلهات،
دون زايدة .وحتصلها الدولة مما يفضل عن إشباع حاجات النّاس األساسية
والكمالية ابملعروف.
أما احلاجات واجلهات اليت جيب على بيت املال اإلنفاق عليها ،واليت
تستحق الصرف عليها يف حالة وجود املال ،ويف حالة عدم وجوده ،واليت ينتقل
وجوب اإلنفاق عليها من بيت املال إىل املسلمني ،يف حالة عدم وجود املال
فيه ،واليت تُفرض ضرائب ألجل اإلنفاق عليها ،فهي:
 - 1نفقات اجلهاد وما يلزم له من تكوين جيش قوي ،وتدريبه تدريباً
كماً ،وكيفاً ،ابلدرجة اليت تردع
عايل املستوى ،وإعداد السالح املتطور لهّ ،
العدو وترهبه ،ومتكن من قهر أعدائنا ،وحترير أراضينا ،والقضاء على نفوذ
الك ّفار من بالد املسلمني ،ومتكن كذلك من محل دعوة اإلسالم إىل العامل.
فاستحقاق الصرف للجهاد ،وما يلزم له هو من احلقوق الالزمة على بيت
مال ،أم مل يكن فيه مال .فإن كان املال
املال ،سواء أكان يف بيت املال ٌ
موجوداً فيه ،صرف منه على اجلهاد وما يلزم له ،وإن مل يكن املال موجوداً فيه
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انتقل وجوب الصرف عليه -ما دام اجلهاد واجباً ومتعيّناً -من بيت املال إىل
ن اجلهاد واجب عليهم ابملال والنفس .قال تعاىل  :
املسلمني؛ أل ّ
    
        

[     التوبة] ،وعن أنس قال :قال رسول هللا : 
«جاهدوا املشركني أبموالكم ،وأيديكم ،وألسنتكم» رواه النسائي ،وهناك
كذلك عشرات اآلايت واألحاديث اليت تفرض على املسلمني اجلهاد ابملال
والنفس.
لذلك ،فإنه يف حالة عدم وجود مال يف بيت املال ،لإلنفاق على
حض املسلمني على التربع للجهاد ،كما
اجلهاد وما يلزم له ،تُبادر الدولة إىل ّ
حيض املسلمني على التربع للجهاد .أخرج أمحد عن عبد
كان رسول هللا ّ 
فحث على جيش العسرة،
الرمحن بن خبّاب السلمي قال« :خطب النيب ّ 

علي مائة بعري أبحالسها وأقتاهبا ،قال :مثّ نزل ِم ْرقاةً من
فقال عثمان بن عفانّ :
علي مائة أخرى أبحالسها وأقتاهبا» .وعن حذيفة
املنرب ،مثّ ّ
حث ،فقال عثمانّ :
بن اليمان قال« :بعث النيب  إىل عثمان يستعينه يف جيش العسرة ،فبعث
ب بني يديه ،فجعل النيب  يقلّبها بني
ص َّ
إليه عثمان بعشرة آالف دينار ،فَ ُ
يديه ظهراً لبطن ،ويدعو له ويقول :غفر هللا لك اي عثمان ما أسررت ،وما
تقوم الساعة ،ما يبايل عثمان ما عمل
أَعلنت ،وما أَخفيت ،وما هو كائن إىل أن َ
بعد هذا».

فإن مل تكف تربعات املسلمني لإلنفاق على اجلهاد ،وكان متعيناً،
قامت الدولة بفرض ضرائب على املسلمني ابلقدر الالزم لإلنفاق عليه ،وعلى
حيل هلا أن تفرض أكثر من احلاجة الالزمة لذلك.
ما يلزم له ،دون زايدة ،وال ُّ
 - 2نفقات الصناعات احلربيّة وما يلزم هلا من صناعات ومصانع،
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للتمكن من صناعة األسلحة الالزمة؛ أل ّن اجلهاد حيتاج إىل جيش ،واجليش
حىت
يقاتل ال ب ّد له من سالح ،والسالح حىت يتوفر للجيش توفراً
َ
يستطيع أن َ
اتماً ،وعلى أعلى مستوى ،ال بد له من صناعة؛ لذلك كانت الصناعة احلربية
هلا عالقة اتمة ابجلهاد ،ومربوطة به ربطاً حمكماً ،والدولة حىت تكون مالكة
لزمام أمرها ،بعيدة عن أتثري غريها فيها ،وحت ّكمه هبا ،ال بد من أن تقوم
خاصة احليوي منه ،وتطويره بنفسها ،حىت تكون مالكة
بصناعة سالحهاّ ،
وتطورت ،وليكون حتت
ألحدث األسلحة ،وأقواها ،مهما تقدمت األسلحة ّ
تصرفها كل ما حتتاجه من سالح ،إلرهاب كل عد ٍو ،ظاهراً كان أو خفياً،
ّ
حسب الوضع الدويل الذي تكون فيه.
ِ
األمة ،جيعل املسلمني معتمدين يف
وعدم وجود هذه املصانع عند ّ
ُ
جيعل إرادة املسلمني ،وقراراهتم ،مرهونة
التسلح على الدول الكافرة ،مما قد ُ
الدول الكافرة ،أل ّهنا ال تبيع السالح إالّ بشروط حت ِّقق
إلرادة وقرارات ُ
األمة.
مصاحلها ،وهذا ضرر من أفظع األضرار على ّ
لذلك ،فإن إقامة هذه املصانع واجبة على املسلمني ،بنصوص اآلايت
واألحاديث اليت تُوجب على املسلمني اجلهاد ابملال والنفس ،بداللة االلتزام؛
أل ّن اجلهاد يتوقف على السالح ،والسالح حيتاج إىل صناعة ،وكذلك بداللة
قوله تعـالـى          :
          

[   األنفال  ]60فاإلعداد الذي أوجبه هللا على املسلمني هو اإلعداد
الذي يتح ّقق به إرهاب األعداء ،الظاهرين ،واخلفيني ،واحملتملني ،وهذا اإلعداد
املرهب يتوقف على احلصول على األسلحة احليويّة واملتطورة من أعلى طراز،
وهذه األسلحة يتوقف احلصول عليها على إقامة املصانع .ولذلك فإن هذه
126

اآلية ُّ
األمة ،بداللة االلتزام ،وأل ّن عدم
تدل على وجوب إقامة املصانع على ّ
األمة واجب ،وال
األمة ،وإزالةُ الضرر عن ّ
إقامة هذه املصانع ضرر فظيع على ّ
تتح ّقق إزالة هذا الضرر إالّ مع إقامة مصانع الصناعات احلربيّة ،وما يلزم هلا من
مصانع وصناعات.
األمة أن يقيموها ،أو يقيموا بعضها لصناعة
وهذه املصانع جيوز ألبناء ّ
السالح الالزم .فإن مل يقيموها ،أو أقاموا بعضها ،وجب على الدولة أن تقيم
هي هذه املصانع ،ابلقدر الالزم إلنتاج مجيع ما يلزم من أسلحة ومع ّدات.
وتكون إقامة هذه املصانع من احلقوق الالزمة ،سواء أكان املال موجوداً يف
صرف على إقامة هذه
بيت املال ،أم كان غري موجود .فإن كان املال موجوداًُ ،
املصانع منه ،وإن مل يكن يف بيت املال مال للصرف على هذه املصانع ،انتقل
األمة ،وفَرضت الدولة ألجله الضرائب الالزمة،
وجوب الصرف عليها إىل ّ
ابلقدر الكايف ،ابلغاً ما بلغ.
 - 3نفقات الفقراء ،واملساكني ،وأبناء السبيل .فاإلنفاق عليهم
مستحق يف حالة وجود املال يف بيت املال ،ويف حالة عدم وجوده ،فإن كان
املال موجوداً يف بيت املال أُنفق منه عليهم ،فإن مل يكن يف بيت املال مال
انتقل وجوب اإلنفاق عليهم إىل املسلمني؛ أل ّن اإلنفاق على الفقراء،
واملساكني ،و ِ
أبناء السبيل ،قد فرضه هللا على املسلمني يف الزكاة ،والصدقات
ابت شبعان،
وغريها ،قال رسول هللا  فيما يرويه عن ربّه« :ما آمن يب من َ
وجاره جائع إىل جنبه ،وهو يعلم به» رواه البزار من طريق أنس .لذلك ،إن كان
مال لإلنفاق على الفقراء ،واملساكني ،وأبناء السبيل ،أنفق عليهم
يف بيت املال ٌ
وجوب اإلنفاق عليهم إىل املسلمني ،وفَرضت الدولةُ على
منه ،وإالّ انتقل
ُ
املسلمني ضرائب لذلك ،ابلقدر الكايف ،لإلنفاق عليهم.
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 - 4نفقات رواتب اجلند ،واملوظّفني ،والقضاة ،واملعلمني ،وغريهم ممن
يقدمون خدمة يقومون هبا يف مصاحل املسلمني ،فإهنم مقابل تقديهم هذه
اخلدمة يستحقون األجرة عليها من بيت املال ،واستحقاق الصرف هلم من
مال ،أم مل يكن فيه مال ،فإن كان
احلقوق الالزمة ،سواء أكان يف بيت املال ٌ
يف بيت املال مال ،صرف منه هلم ،وإن مل يكن فيه مال ،انتقل وجوب الصرف
لألمة ،وأوجب عليها
عليهم إىل املسلمني؛ أل ّن هللا سبحانه قد جعل السلطان ّ
أن تنصب خليفة ،تبايعه على السمع والطاعة على العمل بكتاب هللا ،وسنة
رسوله ،ليقوم هبذا السلطان نيابة عنها ،ولريعى شؤوهنا وفق الكتاب والسنة.
ورعاية شؤوهنا ال تتم إالّ إبقامة أجهزة الدولة ،من حكام ،وقضاة ،وجند،
ومعلِّمني ،وموظَّفني ،وغريهم .وإقامتهم متوقفة على دفع تعويضات ،ورواتب
هلم .وما دام أن هللا قد أوجب على املسلمني إقامتهم ،فإنه يكون قد أوجب
على املسلمني دفع تعويضاهتم ،وأجورهم ،بطريق االلتزام .فقد أقام رسول هللا
 الوالة ،والعمال ،والكتّاب ،وفرض هلم أعطيات .كما أقام اخللفاء من
العمال ،والقضاة ،والكتّاب ،واجلند ،وفرضوا هلم األعطيات من
بعده الوالة ،و ّ
بيت املال.
لذلك ،إن كـان يف بيـت املال مال ،صرف عليهم منه ،وإن مل يكن يف
بيت املال مال ،فرضـت الدولة على املسـلمني ضـرائـب ،لإلنـفـاق عليهم،
ابلقدر الذي ُحيتاج إليه.
ابألمة ،واليت
 - 5النفقات املستحقة على وجه املصلحة ،واإلرفاق ّ
األمة ضرر
تُنفق على املرافق ،اليت يُعترب وجودها ضرورة من الضرورات ،وينال ّ
من عدم القيام هبا ،مثل الطرقات العامة ،واملدارس ،واجلامعات ،واملستشفيات،
واملساجد ،وتوفري املياه ،وما شاكل ذلك .فاستحقاق الصرف هلذه األمور
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وجد .فإن وجد
يُعترب من احلقوق الالزمة ،سواء أوجد مال يف بيت املال ،أم مل يُ َ
مال يف بيت املال ،صرف على إقامة هذه املرافق ،وإن مل يكن يف بيت املال
األمة؛ أل ّن الصرف عليها واجب على
مال ،انتقل وجوب الصرف عليها إىل ّ
ابألمة ،والضرر ُتب إزالته على
املسلمني؛ أل ّن عدم إقامتها يؤدي إىل ضرر ّ
األمة ،لقول الرسول « : ال ضرر وال ضرار» رواه ابن ماجة وأمحد،
الدولة و ّ
ضار أضر هللا به ،ومن شا ّق شا ّق هللا عليه» رواه أبو داود وأمحد
وقوله« :من ّ
وابن ماجة.
األمة ،للنفقات اليت ُتب على بيت
وال جيوز أن تُفرض الضرائب على ّ
املال ،يف حالة وجود املال فيه ،ال يف حالة العدم ،وذلك كالنفقات اليت
تُصرف على املرافق اليت تقيمها الدولة ،وتوفرها للناس على سبيل املصلحة
وجد ضرر يلحق ابملسلمني من عدم القيام هبا ،ومن عدم
واإلرفاق ،وال يُ َ
توفريها ،مثل فتح طريق اثنية ،أو عمارهتا ،مع وجود غريها يغين عنها ،ويسد
وجد غريها ،يسد
مسدها ،ومثل بناء مدرسة ،أو جامعة ،أو مستشفى ،يُ َ
مسدها ،ويغين عنها ،أو مثل توسعة الشوارع اليت ال تستدعي الضرورة
توسيعها ،ومثل إقامة املشاريع اإلنتاجية اليت ال يرتتب على عدم إقامتها أي
ابألمة ،كإقامة مصنع الستخراج النيكل ،أو الكحل ،أو إنشاء حوض
ضرر ّ
لبناء السفن التجارية ،وأمثاهلا .فإن مجيع هذه األمور تقوم هبا الدولة ،عندما
األمة
يكون عندها يف بيت املال مال فاضل عن نفقات اجلهات ،اليت يلحق ّ
ضرر من عدم القيام هبا ،فإن مل يكن يف بيت املال مال ،ال تقوم الدولة هبا،
وال جيوز أن تُفرض ضرائب ألجلها؛ ألنّه ال ينال املسلمني ضرر من عدم القيام
هبا ،لذلك فإ ّن إقامتها ليست واجبة عليهم.
وعليه ،فإنه إن ُوجد يف بيت املال مال ،صرف منه على إقامة وتوفري
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املرافق الضروريّة ،وإذا مل يكن يف بيت املال مال ،فرضت الدولة ضرائب على
املسلمني ابلقدر الالزم ،لإلنفاق على إقامة هذه املرافق ،وتوفريها.
 - 6نفقات احلوادث الطارئة من جماعات ،وزالزل ،وطوفان ،أو هجوم
عدو ،فاستحقاق اإلنفاق على هذه األمور غري معترب ابلوجود ،بل هو من
األمور الالزمة يف حالة وجود املال يف بيت املال ،ويف حالة عدم وجوده .فإن
كان املال موجوداً يف بيت املال ،وجب صرفه يف احلال على ما حيدث من
هذه الطوارئ .وإن كان املال غري موجود ،صار فرضاً على املسلمني ،وجيب أن
ِ
ضت
استقر َ
جيمع منهم يف احلال ،دون إبطاء ،فإن خ َ
يف الضرر من التأخريَ ،
الدولة ما يكفي لإلنفاق على ما حيدث من هذه الطوارئ ،مثّ تسدد ما اقرتضته
مما ُتمعه من املسلمني .ودليل وجوبه على املسلمني حديث« :ما آمن يب من
ابت شبعان ،وجاره جائع إىل جنبه ،وهو يعلم به» رواه البزار من طريق أنس،
وحديثّ « :أُيا أهل َعر ٍ
جائع فقد برئت منهم ذمة هللا»
صة أصبح فيهم امرؤ ٌ
ُ ْ َ
رواه أمحد .هذا ابلنسبة للمجاعات ،وأما الزالزل ،والطوفان ،فإن أدلة وجوب
إغاثة امللهوف ،ووجوب رفع الضرر عن املسلمني ،هي أدلة وجوب الصرف
عليها من املسلمني.
هذه هي اجلهات اليت جيب على املسلمني اإلنفاق عليها ،يف حالة عدم
وجود مال يف بيت مال املسلمني ،واليت جيب على الدولة أن تقوم بفرض
ضرائب على املسلمني ،ألجل اإلنفاق عليها ،يف حالة عدم كفاية واردات
بيت املال الدائمية ،وواردات احلمى من امللكيات العامة لإلنفاق عليها.
ض ُل عن إشباع حاجاهتم األساسية
وتؤخذ الضرائب من املسلمني ،مما يـَ ْف ُ
والكماليّة ابملعروف ،حسب حياهتم اليت يعيشون عليها .فمن كان عنده من
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املسلمني فضل عن إشباع حاجاته األساسية ،والكمالية ،أخذت منه الضريبة،
يفض ُل عنده شيء بعد هذا اإلشباع ال يُؤخذ منه شيء ،وذلك
ومن كان ال ُ
خري الصدقة ما كان عن ظهر غىن» رواه البخاري من
لقول رسول هللا ُ « : 
طريق أيب هريرة .والغىن ما يستغين عنه اإلنسان ،مما هو قدر كفايته إلشباع
حاجاته .وروى مسلم عن جابر أن رسول هللا  قال« :ابدأ بنفسك
ض َل عن أهلك شيءٌ فَلِذي
ض َل شيءٌ فألهلك ،فإن فَ َ
فتص ّدق عليها ،فإن فَ َ
ض َل عن ذي قرابتك شيءٌ فهكذا وهكذا  -يقول فبني يديك،
قرابتك ،فإن فَ َ

فأخَر من ُتب عليه نفقته عن نفسه ،ومثل ذلك
وعن ُيينك ،وعن مشالك»ّ .
الضريبة؛ أل ّهنا مثل النفقة ،ومثل الصدقة ،وهللا سبحانه وتعاىل يقول:
[        البقرة ]219أي ما ليس يف إنفاقه
جهد ،وهو الزائد عن احلاجة .وتُؤخذ الضريبة على مجيع املال الزائد على
احلاجة ،ال على الدخل.

وتُفرض الضرائب بقدر احلاجة والكفاية ،لتغطية العجز يف النفقات
الالزمة ،على اجلهات السابقة املذكورة .وال يُراعى يف فرض الضرائب منع تزايد
الثروة ،أو منع الغىن ،أو زايدة واردات بيت املال ،وال يراعى يف فرضها إالّ
كفايتها لسد النفقات الالزمة هلذه اجلهات ،وال يؤخذ أكثر من ذلك ،أل ّن
أخذه يكون ظلماً ،لكونه غري واجب على املسلمني أن يدفعوه ،والظلم
ظلمات يوم القيامة.
وال جيوز للدولة أن تفرض ضرائب غري مباشرة ،كما ال جيوز أن تفرض
ضرائب على شكل رسوم حماكم ،أو على الطلبات املق ّدمة للدولة ،أو على
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معامالت بيع األراضي وتسجيلها ،أو على املس ّقفات ،أو املوازين ،أو غري
املنهي عنه ،ومن
ذلك من أنواع الضرائب غري السابقة ،أل ّن فرضها من الظلم ّ
املكس الذي قال عنه رسول هللا « : ال يدخل اجلنة صاحب َمكْس» رواه
أمحد والدارمي وأبو عبيد.
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الص ـ َدقـات
أم ُ
وال َ
الـزكاة
الصدقات اليت هي من واردات بيت املال هي الزكاة ،فتُطلق الصدقة
رد
على الزكاة ،كما تطلق الزكاة على الصدقة .والزكاة يف اللغة مبعىن النَّماء ،وتَ ُ
وترد يف الشرع ابملعنيني؛ أل ّن إخراجها سبب للربكة يف املال
مبعىن التطهريُ ،
حلديث« :ما نقص مال ٍ
عبد من صدقة» رواه الرتمذي ،أو أل ّن األجر يكثـُ ُر
بسببها ،وألهنا طهرة للنفس من رذيلة البخل ،وطهرة من الذنوب.
مقدر جيب يف أموال معينة .وهي عبادة من
وتعريفها شرعاً أ ّهنا ٌّ
حق ٌ
العبادات ،وتعترب ركناً من أركان اإلسالم ،كالصالة ،والصيام ،واحلج .والزكاة
تؤخذ من املسلمني فقط ،وال تُؤخذ من غريهم ،وهي واجبة ابلكتاب والسنة.
أما الكتاب فقوله تعاىل[     :البقرة  ]43وأما السنّة ،فإن النيب
 حني أرسل معاذاً إىل اليمن ،قال له« :أعلمهم أن هللا افرتض عليهم
صدقة يف أمواهلم ،تؤخذ من أغنيائهم ،فرتد يف فقرائهم» رواه ابن ماجة وأبو
داود وقد ورد التشديد والتغليظ على مانعها .فعن أيب هريرة عن النيب 
قال« :ما من صاحب ذهب ،وال فضة ،ال يؤ ّدي منها ح ّقها ،إالّ إذا كان يوم
ُمحي عليها يف انر جهنم ،فيكوى هبا
القيامة ،صفحت له صفائح من انر ،فأ َ
جنبه وجبينه وظهره ،كلّما بردت أُعيدت له يف يوم كان مقداره ُخسني ألف
وإما إىل النار ،قيل :اي
سنة ،حىت يُقضى بني العباد ،فريى سبيلهّ ،إما إىل اجلنةّ ،
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رسول هللا :فاإلبل؟ قال :وال صاحب ٍ
إبل ،ال يُؤ ّدي منها ح ّقها ،ومن حقها
قاع قرقر ،أوفر ما كانت،
حلبها يوم وردها ،إالّ إذا كان يوم القيامة ،بُ ِط َح هلا بِ ٍ
مر عليه
ضه أبفواهها ،كلّما َّ
وتع ّ
ال يفقد منها فصيالً واحداً ،تطؤه أبخفافهاَ ،
أُوالهاُ ،ر َّد عليه أُخراها ،يف يوم كان مقداره ُخسني ألف سنة ،حىت يُقضى بني
وإما إىل النار ،قيل :اي رسول هللا ،فالبقر
العباد ،فريى سبيلهّ ،إما إىل اجلنة ّ
والغنم؟ قال :وال صاحب بق ٍر ،وال ٍ
غنم ،ال يؤ ّدي منها ح ّقها ،إالّ إذا كان يوم
بقاع قرق ٍر ،ال يفقد منها شيئاً ،ليس فيها َع ْقصاء ،وال جلحاء،
القيامة ،بُ ِط َح هلا ٍ
مر عليه أوالها ر ّد عليه
وال عضباء ،تنطحه بقروهنا ،وتطؤه أبظالفها ،كلّما َّ
أخراها ،يف يوم كان مقداره ُخسني ألف سنة ،حىت يُقضى بني العباد ،فريى
وإما إىل النار» رواه اخلمسة إالّ الرتمذي.
سبيلهّ ،إما إىل اجلنةّ ،

وهي ُ ٍ
كل مسلم ،ميلك النصاب فاضالً عن ديونه،
فرض عني على ّ
وميضي عليه احلول ،ومىت وجبت يف مال مسلم ال تسقط عنه ،وال تعترب
األمة ،كأموال الضرائب
جبايتها مسايرةً الحتياجات الدولة ،وحسب مصلحة ّ
حق لألصناف الثمانية ،جيب أن يدفع لبيت
اليت قد ُُتىب من األمة ،بل هي ٌ
املال مىت وجب ،سواء أكانت هناك حاجة ،أم مل تكن .والزكاة ليست حقاً
من حقوق بيت املال ،وال مستح ّقة له ،وإّمنا هي حق مستحق لألصناف
الثمانية ،الذين عيّنهم هللا يف آية[     :التوبة  ،]60وبيت املال
ِ
نتهم اآلية ،حسب رأي اإلمام
جمرد ح ْرٍز هلا ،لتُصرف إىل من عيّ ُ
ما هو إالّ ّ
واجتهاده ابلنسبة هلم.
وُتب الزكاة على الرجل ،وعلى املرأة ،وعلى الصيب ،واجملنون ،لعموم
األحاديث الصحيحة يف إجياب الزكاة مطلقاً .عن عمرو بن شعيب عن أبيه
يل يتيماً ،له
عن جده قالَ « :خ َ
طب رسول هللا  النّاس ،فقال :أال من ُوَِّ
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مال ،فليتجر له فيه ،وال يرتكه فتأكله الصدقة» وعن أنس ،مرفوعاًّ « :اجتروا يف
أموال اليَتامى ،ال أتكلها الزكاة» وروى أبو عبيد والطرباين ومالك عن القاسم

بن حممد قال« :كانت عائشة تبضع أموالنا ،وحنن يتامى ،وتزكيها» ،وعن
مالك بن أنس أنّه كان يرى أن يف مال املعتوه زكاة ،وكذلك الزهري .وعن ابن
شهاب «أنّه ُسئِل عن مال اجملنون ،هل فيه زكاة؟ قال :نعم» رواه أبو عبيد.
وُتب الزكاة يف األموال التالية:
ُ
 - 1املاشية من اإلبل ،والبقر ،والغنم.
 - 2الزروع والثمار.
 - 3النقود.
 - 4عروض التجارة.
وُتب الزكاة يف هذه األموال ،إذا بلغت نصاابً ،فاضالً عن الدين،
ومضى عليه احلول ،إالّ الزروع والثمار فإن زكاهتا ُتب حال حصادها.
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اإلبــل

زكاة ِ
املاشيَة

أول نصاب اإلبل مخس ،حلديث أيب سعيد اخلدري عن النيب : 
«ليس فيما دون ُخَْس ذَ ْو ٍد صدقة» متفق عليه ،وال َّذود :اإلبل من ثالث إىل
تسع ،فمن ملك أقل من مخس من اإلبل فال زكاة عليه .ومن ملك مخساً من
اإلبل سائمة ،ترعى أغلب السنة ،فيجب عليه فيها شاة.
وتكون أنصبة اإلبل ،وما جيب فيها كالتايل:
 - 1مخس من اإلبل ،فيها شاة.
 - 2عشر من اإلبل ،فيها شااتن.
 - 3مخس عشرة من اإلبل ،فيها ثالث شياه.
 - 4عشرون من اإلبل ،فيها أربع شياه.
والزايدة بني العددين ال زكاة فيها ،فإذا زادت اإلبل عن عشرين ،فال
شيء يف الزايدة حىت تبلغ اإلبل مخساً وعشرين ،فإن بلغت مخساً وعشرين
سقطت الغنم ،وصارت الزكاة من اإلبل .عن الليث بن سعد قال« :هذا كتاب
الصدقة :يف أربع وعشرين من اإلبل ،فما دوهنا الغنم ،يف كل مخس شاة».
وقال الليث :حدثين انفع أن هذه نسخة كتاب عمر بن اخلطاب .وعن مالك
بن أنس قال :قرأت كتاب عمر بن اخلطاب يف الصدقة ،فإذا فيه« :بِس ِم هللاِ
ْ
الرحي ِم .هذا كتاب الصدقة .يف أربع وعشرين من اإلبل ،يف كل مخس،
الر ْمحَ ِن ّ
ّ
شاة» وإذا بلغت اإلبل مخساً وعشرين تكون األنصبة ،وما جيب فيها كالتايل:
 - 1مخس وعشرون من اإلبل ،فيها (بنت خماض) من اإلبل أنثى،
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وهي ما هلا سنة ودخلت يف الثانية ،واملخاض :احلامل ،أي بنت انقة دخل
أوان محلها .فإن مل يكن عند صاحب اإلبل بنت خماض أخذ منه ابن لبون
ذكر ،وهو من له سنتان ودخل يف الثالثة.
ت لَبُون) أُنثى ،وهي من هلا
 - 2ست وثالثون من اإلبل ،فيها (بِْن ُ
سنتان ،وطعنت يف الثالثة ِ
ومسّيت بذلك؛ أل ّن أمها آن هلا أن تلد فتصري لَبُوانً.
 - 3ست وأربعون من اإلبل ،فيها (ح ّقة أنثى) طَُروقة ال َف ْحل ،وهي
اليت هلا ثالث سنني ،وطعنت يف الرابعة ،ومعىن طروقة الفحل ،أي استحقت
أن يغشاها الفحل.
(ج َذ َعة) وهي اليت بلغت أربع
 - 4إحدى وستون من اإلبل ،فيها َ
سننيُِ ،
ومسّيت بذلك ألهنا أجذعت مقدم أسناهنا ،أي أسقطته.
 - 5ست وسبعون من اإلبل ،فيها (بنتا لبون).
 - 6إحدى وتسعون من اإلبل ،فيها (ح ّقتان)  ،طروقتا الفحل.
مر ال زكاة فيها ،فإذا زادت اإلبل عن
والزايدة بني كل عددين مما ّ
إحدى وتسعني فليس يف الزايدة شيء ،حىت تبلغ مائة وإحدى وعشرين ،فإذا
وحسب يف كل أربعني منها بنت لبون،
بلغتها اختلف احلساب ،وعُدَّت كلُّهاُ ،
ويف كل مخسني حقة.
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وتكون األنصبة ،وما جيب منها كالتايل:
النصاب من اإلبل

ِ
ب فيها
ما ََي ُ

 - 1مائة وإحدى وعشرون

ثالث بنات لبون.

 - 2مائة وثالثون

حقة ،وبنتا لبون.

 - 3مائة وأربعون

حقتان ،وبنت لبون.

 - 4مائة ومخسون

ثالث حقاق.

 - 5مائة وستون

أربع بنات لبون.

 - 6مائة وسبعون

حقة ،وثالث بنات لبون.

 - 7مائة ومثانون

حقتان ،وبنتا لبون.

 - 8مائة وتسعون

ثالث حقاق ،وبنت لبون.

 - 9مائتان

أربع حقاق ،أو مخس بنات لبون.

ي عن
والزايدة بني كل عددين ال زكاة فيها،
ودليل ُك ِّل ذلك ما ُرِو َ
ُ
أنس ،أن أاب بكر كتب له هذا الكتاب ،ملا وجهه إىل البحرين« :بِس ِم هللاِ
ّ ّ
ْ
الرحي ِم ،هذه فريضة الصدقة ،اليت فرض رسول هللا  على املسلمني،
الر ْمحَ ِن ّ
ّ
واليت أمر هللا هبا رسوله ،فمن ُسئلها من املسلمني على وجهها فليعطها ،ومن
سئل فوقها فال يعط .يف أربع وعشرين من اإلبل ،فما دوهنا ،من الغنم ،من كل
مخس شاة ،فإذا بلغت مخساً وعشرين إىل مخس وثالثني ،ففيها بنت خماض
أنثى ،فإذا بلغت ستاً وثالثني إىل مخس وأربعني ،ففيها بنت لبون أنثى ،فإذا
بلغت ستاً وأربعني إىل ستني ،ففيها ح ّقة طروقة اجلمل ،فإذا بلغت واحدة
وستني إىل مخس وسبعني ،ففيها جذعة ،فإذا بلغت ستاً وسبعني إىل تسعني،
ففيها بنتا لبون ،فإذا بلغت إحدى وتسعني إىل عشرين ومائة ،ففيها حقتان
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طروقتا اجلمل ،فإذا زادت على عشرين ومائة ،ففي كل أربعني بنت لبون ،ويف
كل مخسني حقة ،ومن مل يكن معه إالّ أربع من اإلبل ،فليس فيها صدقة إالّ
أن يشاءَ َرُّهبا ،فإذا بلغت مخساً من اإلبل ففيها شاة» رواه البخاري وأبو داود
والرتمذي.
فإذا مل تُوجد السن اليت وجبت يف اإلبل ،وأخذ السن اليت دوهنا ،وجب
على رب اإلبل أن يدفع فوقها شاتني ،أو عشرين درمهاً ،وإن أخذ السن اليت
فوقهاُ ،دفِ َع لرب اإلبل شااتن ،أو عشرون درمهاً .والعشرون درمهاً تساوي
 59.5غراماً فضة .ومثال ذلك :لو كانت اإلبل ستاً وأربعني ،فإنه جيب فيها
حقة ،فإن مل تُوجد حقة عند رب اإلبل ،وكان عنده بنت لبون ،وجب عليه أن
يَدفَ َع فوق بنت اللبون شاتني ،أو عشرين درمهاً ،فإن مل يكن عنده بنت لبون،
فع له شااتن ،أو عشرون درمهاً .ملا روى أنس:
وكان عنده جذعة ،وجب أن يُ ْد َ
«أن أاب بكر كتب له فريضة الصدقة ،اليت أمر هللا رسوله  ، من بلغت عنده
من اإلبل صدقة اجلذعة ،وليست عنده جذعة ،وعنده حقة ،فإهنا تقبل منه
وجيعل معها شاتني إن استيسرات له ،أو عشرين درمهاً ،ومن بلغت عنده
احلقةَ ،
صدقة احلقة ،وليست عنده احلقة ،وعنده اجلذعة ،فإهنا تُقبل منه اجلذعة،
املصدق -جايب الصدقة -عشرين درمهاً أو شاتني» رواه البخاري وأبو
ويعطيه ّ
داود والنسائي.
وتؤخذ الصدقة من اإلبل من جنسها ،وعلى صفتها ،فيؤخذ عن
البَ َخايتّ ُخبْـتيّة ،وعن العراب عربية ،وعن الكرام كرمية ،وعن السمان مسينة ،وعن
الع ْوراء ،وال املريضة .روي عن
اللئام واهلزال لئيمة هزيلة ،وال تُؤخذ اهلَِرَمة ،وال َ
فعلهن ،فقد طَ ِع َم طَ ْع َم اإلُيان :من عبِد هللا وحده،
النيب  قال« :ثالث من
َّ
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وأنّه ال إله إالّ هللا ،وأعطى زكا َة مالِ ِه طيّبةً هبا نفسه ،رافـدة عليه كل عـام ،وال
يعـطـي اهلرمة ،وال ال ّدرنة ،وال املريضة ،وال الشرط اللئيمة ،ولكن من وسط

بشره» رواه أبو داود.
أموالكم ،فإن هللا مل يسألكم خريه ،ومل أيمركم ّ

البَــقر

زكاة البقر واجبة ابلسنّة ،وإمجاع الصحابة .أما السنّة ،فما روى أبو ذر
عن النيب  أنه قال« :ما من صاحب ٍ
إبل ،وال بق ٍر ،وال غنم ،ال يؤدي
زكاهتا ،إالّ جاءت يوم القيامة ،أعظم ما كانت ،وأمسن ،تنطحه بقروهنا ،وتطؤه
أبخفافها» متفق عليه .وأما إمجاع الصحابة فهو أ ّهنم قد اتفقوا على وجوب

الزكاة يف البقر.
والزكاة ُتب يف البقر السائمة اليت ترعى غالب احلول ،وهي اليت تتخذ
علي قال« :ليس يف
للنسل والنماء ،وأما البقر العاملة فإنه ال زكاة فيها .عن ّ
البقر العوامل صدقة» رواه أبو عبيد والبيهقي .وعن عمرو بن دينار أنه بلغه أن
رسول هللا  قال« :ليس يف الثور املثرية صدقة» رواه أبو عبيد ،وروى
كذلك عن جابر بن عبد هللا قال« :ال صدقة على مثرية» ،واملثرية ،اليت تثري
األرض ،أي حترثها.
وأول نصاب للبقر ُتب فيه الزكاة هو ثالثون ،وتكون األنصبة وما جيب
فيها كما يلي:
 - 1ثالثون بقرة ،فيها (تبيع أو تبيعة) والتبيع ما له سنة ودخل يف
ومسي بذلك ألنّه يصري قادراً على أن يتبع أُمه.
الثانيةّ ،
 - 2أربعون بقرة ،فيها (مسنّة) ،واملسنّة ما هلا سنتان ودخلت الثالثة.
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ودليل ذلك ما روى النسائي والرتمذي «أن النيب  بعث معاذاً إىل
اليمن ،وأمره أن أيخذ من البقر ،من كل ثالثني ،تبيعاً أو تبيعة ،ومن كل أربعني
مسنّة».

 - 3ستون بقرة ،فيها تبيعان ،أو تبيعتان.
 - 4سبعون بقرة ،فيها مسنّة وتبيع.
 - 5مثانون بقرة ،فيها مسنتان.
 - 6تسعون بقرة ،فيها ثالثة أتبعة.
 - 7مائة بقرة ،فيها مسنّة وتبيعان.
 - 8مائة وعشر بقرات ،فيها مسنتان وتبيع.
 - 9مائة وعشرون بقرة ،فيها ثالث مسنات ،أو أربعة أتبعة.
وليس يف الزايدة بني العددين زكاة ،ملا روى أمحد عن حيىي بن احلكم أن
ُص ِّدق أهل اليمن ،وأمرين أن آخذ من
معاذاً قال« :بعثين رسول هللا  أ َ

علي أن آخذ
البقر ،من كل ثالثني ،تبيعاً ،ومن كل أربعني ،مسنة ،قال :فعرضوا ّ
ما بني األربعني واخلمسني ،وما بني الستني والسبعني ،وما بني الثمانني
ت ذلك ،وقلت هلم :حىت أسأل رسول هللا  عن ذلك،
والتسعني ،فأَبَـ ْي ُ
فقدمت ،فأخربت النيب  ، فأمرين أن آخذ من كل ثالثني تبيعاً ،ومن كل
أربعني مسنة ،ومن الستني تبيعتني ،ومن السبعني مسنة وتبيعاً ،ومن الثمانني
مسنتني ،ومن التسعني ثالثة أتباع ،ومن املائة مسنة وتبيعني ،ومن العشرة واملائة
مسنتني وتبيعاً ،ومن العشرين ومائة ثالث مسنات ،أو أربعة أتباع .قال :وأمرين
رسول هللا  أن ال آخذ فيما بني ذلك» .وروى أمحد عن معاذ بن جبل
قال« :مل أيمرين رسول هللا  يف أوقاص البقر شيئا ًُ» .واألوقاص مجع

وقص ،وهو ما بني النصابني.
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واجلـامـوس حكـمـه حكـم البقر يف الزكاة ،فنصابه نصاهبا ،وإذا كان مع
ِ
ب معها يف العدد .عن مالك بن أنس قال« :اجلواميس والبقر سواء،
البقر ُحس َ
والبَ ِ
خايت من اإلبل وعراهبا سواء ،والضأن واملعز يف الغنم سـواء» .عـن ابن
شهاب أن عمر بن عبد العزيز كتب إىل عماله« :أن تؤخذ صدقة اجلواميس،
كما تؤخذ صدقة البقر».

الغــنم
زكاة الغنم واجبة ابلسنّة ،وإمجاع الصحابة .أما السنّة فلما روى أبو ذر
إبل ،وال بق ٍر ،وال ٍ
عن النيب  أنه قال« :ما من صاحب ٍ
غنم ،ال يؤدي

زكاهتا ،إالّ جاءت يوم القيامة ،أعظم ما كانت ،وأمسن ،تنطحه بقروهنا ،وتطؤه
أبخفافها» .متفق عليه.

وأما إمجاع الصحابة ،فإهنم قد أمجعوا مجيعاً دون خمالف على وجوب
الزكاة يف الغنم .وُتب الزكاة يف الغنم السائمة اليت ترعى أكثر السنة ،إذا مضى
على بلوغها النصاب حول كامل .روى أبو داود عن أيب بكر عن النيب  يف
حديث طويل أنّه قال ...« :ويف سائمة الغنم إذا كانت أربعني ،ففيها
ول عليه احلول» رواه الرتمذي.
شاة ،»...ولقوله « : ال زكاة يف مال حىت َحيُ َ
وأقل نصاب الغنم أربعون شاة ،فلو نقصت عن األربعني ،ولو شاة
واحدة ،فإنه ال زكاة عليها ،وتكون أنصبة الغنم وما جيب فيها ،ابلشكل التايل:
 - 1أربعون شاة ،فيها شاة واحدة.
 - 2مائة وإحدى وعشرون ،فيها شااتن.
 - 3مائتا شاة وشاة ،فيها ثالث شياه.
 - 4أربعمائة شاة ،فيها أربع شياه.
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والزايدة بني كل عددين ال زكاة فيها ،وإذا بلغت الغنم أربعمائة شاة،
فَـتُ ُّ
عد يف كل مائة شاة ،شاة ،وال شيء يف الزايدة حىت تكمل مائة أخرى .فلو
وي عن حممد بن
نقصت واحدة عن املائة فال زكاة فيها .ودليل كل ذلك ما ُر َ
عبد الرمحن «أن يف كتاب صدقة النيب  ، ويف كتاب عمر بن اخلطاب ،أن

الغنم ال يؤخذ منها شيء فيما دون األربعني ،فإذا بلغت األربعني ،ففيها شاة،
إىل أن تبلغ عشرين ومائة ،فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ،ففيها شااتن
إىل املائتني ،فإذا زادت على املائتني واحدة ،ففيها ثالث شياه إىل ثالمثائة .قال:
فإذا زادت الغنم على ثالمثائة ،فليس فيما دون املائة شيء ،وإن بلغت تسعاً
وتسعني ،حىت تكون مائة اتمة ،مثّ يف كل مائة شاة اتمة شاة ،وال تؤخذ هرمة،
ص ِّدق» .ويف كتاب الصدقات الذي عند آل عمر
وال فحل ،إالّ أن يشاء ال ُـم َ

بن اخلطاب «فإذا زادت عن ثالمثائة وواحدة ،فليس هبا شيء حىت تبلغ
أربعمائة شاة ففيها أربع شياه» رواه أبو عبيد.

وما ال يؤخذ ،يف زكاةِ الغنم
وما يؤخذَ ،
َما يُـ َع ّدَ ،

يُ ُّ
عد كل ما ميلكه املسلم من غنم ،صغاراً كانت أو كباراً ،حىت السخال
وهي أوالد املعز ،والبهم وهي أوالد الضأن ،على شرط أن تكون قد ولدت
قبل حلول احلول.
الثين من
ويؤخذ يف زكاة الغنم اجلَ َذع من الضأن ،وهو ما له ستة أشهر ،و ّ
املعز وهو ما له سنة ،ال فرق بني ذكور وإانث ،فيؤخذ الذكر ،وتؤخذ األنثى،
ويؤخذ من وسطها ال أعالها وال أسفلها.
وال تؤخذ أوالد املعز والضأن الصغار ،فإهنا ال ُُتزئ يف الزكاة .كما ال
تُؤخذ الشاة الوالدة ،وال اليت هي على وجه ميالد ،وال الشاة اليت تُ ّرىب
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للحليب ،أو اليت تُ ّرىب للحم ،وال فحل الغنم ،إالّ أن يَطّوع صاحب الغنم،
فيدفعها زكاة فتُقبل منه ،وله زايدة أجر؛ أل ّهنا أكثر مما جيب عليه .ودليل كل
ذلك ما روى بشر بن عاصم عن أبيه أن عمر بن اخلطاب استعمل أاب سفيان
بن عبد هللا على الطائف وخماليفها ،فخرج مصدقاًَّ ،
فاعتد عليهم ابلغذي –
السخلة  -ومل أيخذه منهم ،فقالوا له :إن كنت معتداً علينا ابلغذي فَ ُخذه منا،
فأمسك حىت لقي عمر فقال« :أعلم أهنم يزعمون أان نظلمهم أ ّان نعت ّد عليهم
ابلغذي وال أنخذه منهم» فقال له عمر« :فاعت ّد عليهم ابلغذي ،حتـى
الرىب – الوالدة -
ابلسـخلة يروح هبا الراعـي على يده ،وقل هلم :ال آخذ منكم ُّ
تسمن
وال املخاض – احلامل  -وال ذات الدر ،وال الشاة األكولة  -اليت ّ
للذبح  -وال فحل الغنم ،وخذ العناق  -ما مل تتم سنة من املعز -واجلذعة،
والثنية ،فذلك عدل بني غذاء املال – السخال  -وخياره» رواه الشافعي
ومالك ،ولقول النيب « : إّنا حقنا يف اجلذعة والثنية» ذكره ابن قدامة يف
املغين.
وال تؤخذ يف الزكاة اهلرمة ،وال اليت فيها عيب ،لقوله تعاىل  :
[     البقرة  ،]267ولقول النيب « : وال تُؤ َخ ُذ يف
الصدقة هرمة ،وال ذات عوار ،وال تيس ،إالّ أن يشاء املص ِّدق» رواه أبو داود،
فإن قبل ساعي الصدقة أن أيخذ هذه األنواع ،لكون الغنم كلها هرمة ،أو
َمعيبة ،جاز له أن أيخذها.

ُحكم الشركاء يف الغنم

الشراكة أو اخلليطة يف الغنم السائمة ُتعل مال الشريكني ،أو اخلليطني،
كمال الرجل الواحد يف الزكاة ،سواء أكانت خلطة أعيان ،وهي أن تكون
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املاشية مشرتكة بينهما ،لكل واحد منهما نصيب مشاع غري متميز ،مثل أن
يراث نصاابً ،أو يشرتايه شراكة ،أو يُوهب هلما ،فيُبقياه حباله دون فرز ،وال
تقسيم ،سواء أكانت كذلك ،أم كانت خلطة أوصاف .وهي أن يكون مال
كل واحد منهما متميّزاً ،فخلطاه واشرتكا  -سواء تساواي يف الشركة أم
تفاضال  -يف الراعي ،واملرعى ،والفحل ،واملشرب .فإن غنم الشراكة أو
اخللطة ،مهما تعدد الشركاء ،أو اخللطاء ،ومهما كانت حصصهمُ ،حتسب عند
أخذ الزكاة منها كأهنا غنم رجل واحد ،تُ ُّ
عد عداً واحداً ،وتبقى على حالتها
ص ّدق شاة ،وإن بلغت
دون تفريق ،أو مجع .فإذا بلغت أربعني أخذ منها املُ َ
مائة وإحدى وعشرين أخذ منها شاتني ،وإن بلغت مائتني وشاة أخذ منها
قسم ما أيخذه
ثالث شياه ،وإن بلغت أربعمائة أخذ منها أربع شياه .ويُ َّ
ص ِّدق من زكاة على الشركاء أو اخللطاء حسب حصصهم يف الغنم ،ويرجع
املُ َ
األقل منهم على األكثر بنصيبه لقول النيب « : وما كان من خليطني فإهنما
يرتاجعان بينهما ابلسوية» رواه أبو داود.
ويبقي امل ِ
يفرقها
َُ
ُ
ص ّدق الغنم على حاهلا ،ويع ّدها كما هي ،وال جيوز أن ّ
ليأخذ منها أكثر ،وذلك كأ ّن يكون لثالثة شركاء ،أو خلطاء مائة وعشرون
ص ِّدق لتفريقها ليأخذ منها ثالث
شاة ،لكل شخص منهم أربعون ،فيعمد املُ َ
شياه ،من كل شريك شاة ،فال جيوز له ذلك ،وعليه أن يبقيها على حاهلا ،وأن
أيخذ منها شاة واحدة فقط ،كما ال جيوز ألرابب الغنم أن يفرقوها عند حضور
ص ِّدق بغية إنقاص زكاهتا ،أو عدم دفع زكاة عليها .وذلك كأن يكون
املُ َ
فيفرقاهنا ليدفعا عليها شاتني ،بدل
لشريكني ،أو خليطني ،مائتا شاة وشاةّ ،
ثالث شياه ،فيما لو بقيت الغنم جمتمعة على حاهلا ،أو كأن ميلكا أربعني شاة،
فيفرقاها ،حىت ال يدفعا شيئاً عليها بعد التفريق.
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وكما ال جيوز تفريق اجملتمع من الغنم ،كذلك ال جيوز مجع املتفرق منها
بغية إنقاص ما يدفعان عليها ،وذلك كأن يكون لرجلني مثانون شاة ،لكل
رجل منهم أربعون على حدة ،غري خملوطة ،وال مشرتكة ،فإذا جاء املص ّدق
خلطوها سوية ،حىت ال يدفعوا عنها إالّ شاة واحدة ،بدل أن يدفع كل واحد
منهما شاة .ودليل عدم جواز تفريق اجملتمع ،وال مجع املتفرق ،ما رواه سعد بن
أيب وقاص ،قال :قال رسول هللا « : ال يفرق بني جمتمع ،وال َيمع بني
متفرق ،يف الصدقة .واخلليطان ما اجتمعا على الفحل ،واملرعى ،واحلوض» ويف
رواية« :والراعي» رواه أبو عبيد.
ويؤخذ يف زكاة املاشية عني ما جيب فيها من إبل ،أو بقر ،أو غنم ،وال
جيوز أن تؤخذ قيمته بدالً عنه؛ أل ّن نصوص األحاديث عيّنت عني ما يؤخذ
من اإلبل ،والبقر ،والغنم ،وحددت أسناهنا.
وإذا اختذت املاشية من إبل ،وبقر ،وجاموس ،وغنم ،للتجارة فإن زكاهتا
السن،
تكون زكاة عروض التجارة ،ال زكاة املاشية ،فال يُعترب فيها العدد ،وال ّ
قوم تقومي عروض التجارة ،ابلدراهم من الفضة ،أو الداننري من الذهب ،فإذا
وتُ َّ
بلغت قيمتها  200درهم فضة ،وهو نصاب الفضة ،أي  595غراماً فضة،
على أساس أن درهم الفضة يساوي  2.975غراماً فضة ،أو بلغت قيمتها 20
ديناراً ذهباً ،وهو نصاب الذهب ،أي  85غراماً ذهباً على أسـاس أن الديـنـار
وزنه  4.25غراماً ذهباً ،جيب فيها ُربع العشر ،وهو مقدار ما جيب يف عروض
التجارة.
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الزروع والثِ َمار
زكاة ُ
زكاة الزروع والثمار واجبة ابلكتاب والسنّة .أما الكتاب فقوله تعاىل
[       األنعام  ،]141وأما السنّة فقول النيب : 
«ليس فيما دون ُخسة أوسق صدقة» متفق عليه .وعن ابن عمر عن النيب
 قال« :فيما سقت السماء ،والعيون ،أو كان َعثـَِرّايً ،العشر ،وفيما سقي
ابلنضح ،نصف العشر» أخرجه البخاري.

ِ
جتب فيها الزكاة
ْ
الزروع َوالـثمار اليت ْ
أصناف ُ

ُتب الزكاة يف القمح ،والشعري ،والتمر ،والزبيب ،ملا روى موسى ابن
سن رسول هللا  الزكاة يف هذه األربعة:
طلحة عن عمر أنه قال« :إ ّّنا ّ
احلنطة ،والشعري ،والتمر ،والزبيب» رواه الطرباين .وعن موسى ابن طلحة أيضاً
قال« :أمر رسول هللا  معاذ بن جبل -حني بعثه إىل اليمن -أن أيخذ
الصدقة من احلنطة والشعري ،والنخل ،والعنب» رواه أبو عبيد .فهذه
تبني أن الزكاة يف الزروع والثمار ،إّمنا تُؤخذ من هذه األنواع األربعة،
األحاديث ّ
احلنطة ،والشعري ،والتمر ،والزبيب ،وال تؤخذ من غريها من أنواع الزروع
ص ّدر بلفظ إمنا الدالّة على احلصر .والذي
والثمار ،ذلك أل ّن احلديث األول ُ
يؤّكد حصر وجوب الزكاة يف هذه األنواع األربعة ،ما أخرجه احلاكم ،والبيهقي،
والطرباين ،من حديث أيب موسى ومعاذ حني بعثهما النيب  إىل اليمن،
يعلمان النّاس أمر دينهم ،فقال« :ال أتخذا الصدقة إالّ من هذه األربعة:
الشعري ،واحلنطة ،والزبيب ،والتمر» قال البيهقي عن احلديث :رواته ثقات،
وهو متصل .وهذا احلديث واضح فيه حصر أخذ الزكاة يف الزروع والثمار ،من
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هذه األنواع األربعة؛ أل ّن لفظ «إالّ» إذا ُسبِ َقت أبداة نفي ،أو هني ،أفادت
صر ما قبلها على ما بعدها ،أي قصر أخذ الصدقة على األنواع األربعة
قَ ْ
املذكورة بعدها ،وهي الشعري ،واحلنطة ،والزبيب ،والتمر.
وألن ألفاظ احلنطة ،والشعري ،والتمر ،والزبيب ،اليت وردت يف
األحاديث ،هي أمساء جامدة ،فال يتناول لفظها غريها ،ال منطوقاً ،وال
مفهوماً ،وال التزاماً؛ أل ّهنا ليست أمساء صفات ،وال أمساء معان ،بل هي
مقصورة على األعيان اليت مسيت هبا ،وأُطلقت عليها ،وهلذا ال يؤخذ من لفظها
معىن األقتيات ،أو اليبس ،أو االدخار؛ أل ّن ألفاظها ال تدل على هذه املعاين
والصفات .وتكون هذه األحاديث ،اليت حصرت وجوب الزكاة يف هذه األنواع
خمصصة أللفاظ العموم الواردة يف أحاديث «فيما
األربعة من الزروع والثمار،
ّ
سقت السماء العشر ،وفيما سقي بغرب ،أو دالية ،نصف العشر» وبذلك
يكون معناها أن يف ما سقت السماء من حنطة ،وشعري ،ومتر ،وزبيب العشر،
وفيما ُسقي بغرب أو دالية نصف العشر.
وال ُتب الزكاة يف غري هذه األنواع األربعة من الزروع والثمار .لذلك ال
تُؤخذ الزكاة من الذرة ،واألرز ،وال من الفول ،واحلمص ،والعدس ،وغريها من
احلبوب ،والقطانيات ،كما ال تُؤخذ من التفاح ،واإلجاص ،والدراق،
واملشمش ،والرمان ،والربتقال ،واملوز ،وغريها من أنواع الفواكه؛ أل ّن هذه
احلبوب ،والفواكه ،ال يشملها لفظ القمح ،والشعري ،والتمر ،والزبيب ،كما مل
يرد هبا نص صحيح يُعتَ ُّد به ،وال إمجاع ،وال يدخلها القياس؛ أل ّن الزكاة من
العبادات ،والعبادات ال يدخلها القياس ،ويُقتصر فيها على موضع النص ،كما
ال تُؤخذ الزكاة من اخلضروات ،كالقثّاء ،واخليار ،واليقطني ،والباذجنان،
وعلي ،وجماهد ،وغريهم ،أنّه
واللفت ،واجلزر ،وغريها ،فقد ُروي عن عمرّ ،
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ليس يف اخلضروات صدقة ،روى ذلك أبو عبيد ،والبيهقي ،وغريمها.

الزروع َوالـثِمار
َ
نص ُ
اب ُ

إن أقل نصاب للزروع والثمار ُتب فيه الزكاة هو مخسة أوسق ،فإذا مل
تبلغ احلنطة ،أو الشعري ،أو التمر ،أو الزبيب مخسة أ َْو ُسق ،فال زكاة فيها ،ملا
روي عن أيب سعيد اخلدري قال :قال رسول هللا « : ليس فيما دون ُخسة
أ َْو ُسق صدقة» أخرجه البخاري ،ومسلم ،وملا روي عن حممد بن عبد الرمحن،
أن يف كتاب رسول هللا  ، ويف كتاب عمر يف الصدقة «أن ال تؤخذ من
شيء حىت يبلغ ُخسة أوسق» رواه أبو عبيد .وعن جابر قال« :ال جتب
الو ْسق ستون صاعاً ،روى أبو
الصدقة إالّ يف ُخسة أوسق» أخرجه مسلم .و َ
الو ْسق ستون صاعاً» والصاع أربعة أمداد،
سعيد ،وجابر ،عن النيب  قالَ « :
الو ْسق
واملد رطل وثلث ابلبغدادي ،والصاع يساوي  2.176كيلو غراماً ،و َ
يساوي  130.56كيلو غراماً من القمح ،وعلى ذلك يكون وزن مخسة
األوسق -وهو نصاب الزكاة -من القمح  652.8كيلوغراماً ،وخيتلف هذا
الوزن عن وزن الشعري ،ووزن التمر ،والزبيب؛ أل ّن هذه األنواع غري متساوية
األوزان للكيل الواحد ،والنصاب معترب ابلكيل ،ال ابلوزن ،لتعلق وجوب الزكاة
نصت األحاديث على ذلك.
به ،كما ّ

ِ
استيفاء ال ّزكاةِ يف احلبُ ِ
وب والثـِّمار
ت
َوقْ ُ

إذا بلغ ما أخرجت األرض من احلبوب والثمار مخسة أوسق ،أ ُِخ َذت
صدقته يف احلبوب ،بعد أن ُحتصد ،وتُداس ،وتُص ّفى ،ويف الثمار بعد أن ُتف
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ويصــري الرطب متراً ،والعنب زبيباً ،وال يشـرتط فيها احلول ،بل احلصاد والتصفية
واجلفاف لقوله تعاىل[        :األنعام ،]141وأل ّن
جيف الرطب ،والعنب،
دلت على أن األخذ للزكاة يكون بعد أن ّ
السنة ّ
ّ
احلب ،ويُداس ،ويُصفى.
ويتحوال إىل متر ،وزبيب ،وبعد أن ُحي َ
ص َد ّ
ّ

خرص الـثِمار
ْ

ليخرصوا على النّاس مثارهم من النخل
ينبغي للدولة أن تبعث اخلَُّراص ُ
والعنب ،بعد بُ ِّ
دو صالحها .ملا روي عن عتاب بن أسيد «أن النيب  كان
ص عليهم كرومهم ومثارهم» رواه أبو داود وابن ماجة
خير ُ
يبعث على النّاس من ُ
والرتمذي .ويف لفظ عن عتاب قال« :أمر رسول هللا  أن ُخيرص العنب،

كما ُخيرص النخل ،وتُؤخذ زكاته زبيباً ،كما تُؤخذ زكاة النخل متراً ،وقد عمل به

النيب  ، فخرص على امرأة بوادي القرى حديقة هلا» رواه اإلمام أمحد يف
مسنده ،وعمل به أبو بكر بعده ،واخللفاء.

وعلى اخلارص أن يرتك يف اخلرص الثلث أو الربع دون أن خيرصه،
توسعة على أرابب الثمار؛ أل ّهنم حيتاجون إىل األكل منه ،وإىل إطعام
املارين هبم ،والسائلني الذين
أضيافهم ،وجرياهنم ،وأهليهم ،وأصدقائهم ،و ّ
ط عليه ،عن سهل بن أيب حثمة أن رسول هللا
يسألوهنم ،وألكل الطري الذي حي ّ
 كان يقول« :إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ،فإن مل تدعوا الثلث فدعوا
الربع» رواه أبو داود والرتمذي والنسائي .وعن مكحول قال« :كان رسول هللا
الع ِريَّة ،والوطيّة ،واآلكلة» رواه
 إذا بعث اخلُّراص قال :خ ّففوا فإن يف املال َ
أبو عبيد .وال ُخيرص القمح وال الشعري؛ ألنّه مل يرد ذلك عن رسول هللا ، 
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وأل ّن خرصها ليس سهالً ،كما هو احلال يف النخل والعنب ،وأل ّن مثار النخل،
والكرم ،يؤكل رطباً ،فيخرص على أهله للتوسعة عليهم ،ليخلى بينهم وبني
يؤدون الزكاة
أكل الثمرة والتصرف فيها ببيع ،أو طعام ،أو إهداء ،أو غريه ،مثّ ّ
منها على ما ُخرص .وخيرص التمر والعنب أبصنافه مجيعها ،جيدة ،ورديئة،
ضم القمح إىل
ض ُّم التمر إىل الزبيب ،كما ال يُ ُّ
ويُ ُّ
ضم بعضها إىل بعض ،وال يُ َ
الشعري.
وإذا اجتاحت الثمار جائحة بعد اخلرص ،وقبل اجلفاف ،أو تلفت
بدون تقصري ،أو ُس ِرقَت قبل اجلفاف ،وبعده ،فال ضمان على صاحبها ،وال
ُتب فيها الزكاة ،إالّ إذا كان الباقي يساوي نصاابً.
ُ

الزروع َوالـثِمار
من ُ
ُ
مقدار الزكاة اليت تؤخذ َ

إذا بلغ ما أخرجت األرض من قمح ،أو شعري ،أو متر ،أو زبيب ،مخسة
وجب فيه العُشر ،إن ُس ِق َي بغري مؤونة ،كأن ُس ِق َي مباء السماء ،أو
أوسقَ ،
يشرب بعروقه من غري سق ٍي ،كالشجر الذي يغرس يف أرض،
األهنار ،أو كان
ُ
ماؤها قريب من وجهها ،أو هي قريبة من هنر ،أو ساقية ،وتصل عروق الشجر
إىل املاء دون حاجة إىل سقي .وجيب نصف العشر فيما ُس ِق َي مبؤونة ،كأن
ِ
علي قال« :فيما سقت السماء العشر ،وفيما
ُسق َي ابلنواضح ،والدوايل .عن ّ
ُسقي ابلدوايل والنواضح نصف العشر» رواه أبو عبيد .وعن بسر بن سعيد
قال« :فرض رسول هللا  الزكاة فيما سقت السماء ،ويف البعل ،وفيما سقت
الع ْشر» رواه أبو عبيد.
السواين (النواضح) نصف ُ
العيون ُ
الع ْشر ،وفيما سقت ّ
وعن احلكم بن عتيبة قال« :كتب رسول هللا  إىل معاذ بن جبل -وهو

ابليمن :-إ ّن فيما سقت السماء ،أو سقي غيالً ،العشر ،وفيما سقي ابلغرب
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نصف العشر» رواه أبو عبيد .وهذا السقي معترب يف أكثر العام ،فإن سقي
أكثر العام ،بدون مؤونة ،كان فيه العشر ،وإن سقي أكثر العام ،مبؤونة ،كان
فيه نصف العشر ،وإن سقي نصف السنة بدون مؤونة ،والنصف الثاين مبؤونة،
كان فيه ثالثة أرابع العشر.

ِ
الزروع َوالـثِمار
كيفية استيفاء َ
الصدقة من ُ

األصل يف زكاة الزروع والثمار أن تُؤخذ من عني الزرع ،أو الثمر الذي
وجبت فيه الزكاة ،وأن تُؤخذ من وسطه ،ال من أعاله ،وال من أردئه .فال جيوز
ص ِّدق أن يعمد إىل أخذ أجود الزروع والثمار يف الصدقة ،لقول النيب : 
للم َ
ُ
«إايك وكرائم أمواهلم» رواه الرتمذي .كما ال جيوز لرب الزرع والثمر أن يعمد
إىل الرديء من الزرع والثمر إلخراجه يف الصدقة ،لقوله تعاىل   :
[    البقرة  ،]267ولنهي النيب  عن أخذ اجلعرور ،ولون
احلُبيق يف الصدقة ،رواه النسائي ،ومها نوعان من التمر الرديء ،أحدمها يصري
قشراً على نوى ،واآلخر إذا أمتر صار حشفاً.
وجيوز يف زكاة الزروع والثمار أن تؤخذ القيمة -نقوداً أو غريها -بدالً
عن أخذ العني من الزروع والثمار ،وذلك ملا روى عمرو بن دينار عن طاووس
«أن النيب  بعث معاذاً إىل اليمن فكان أيخذ الثياب بصدقة احلنطة
وجد نوع من النخيل ال يصري رطبه متراً ،كما
والشعري» رواه أبو عبيد ،وألنه يُ َ
وجد نوع من العنب ال يصري زبيباً ،فتُؤخذ منهما القيمة .فقد ُروي عن معاذ،
يُ َ
يف الصدقة نفسها ،أنّه أخذ مكاهنا العروض ،وذلك يف قوله «إيتوين خبميس أو
لبيس آخذه منكم مكان الصدقة ،فإنّه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين
ابملدينة» .وقد ُوجد يف السنّة عن رسول هللا  وأصحابه ،أنه قد جيب احلق
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يف املال ،مثّ ُحيَ َّول إىل غريه ،مما يكون إعطاؤه أيسر على معطيه من األصل.
ومن ذلك كتاب النيب  إىل معاذ ابليمن يف اجلزية «أن على كل َح ٍِامل ديناراً
أو ِع ْدلَه من املعافر» رواه أبو داود ،فأخذ النيب  العرض مكان العني ،أي
أخذ الثياب مكان الذهب .ومن ذلك ما كتب إىل أهل جنران «أ ّن عليهم ألفي
حلة يف كل عام ،أو عدهلا من األواقي» رواه أبو عبيد .وذكر ابن قدامة يف
املغين أن عمر رضي هللا عنه كان أيخذ اإلبل يف اجلزية بدالً عن الذهب
املسال ،يف اجلزية بدل
والفضة ،كما أن عليّاً كان أيخذ اإلبر ،واحلبال ،و ّ
الذهب والفضة.

153

زكاة ِ
ضة والذهب
الف ّ
زكاة الفضة والذهب ،نقداً كاان أو غري نقد ،واجبة ابلسنّة وإمجاع
الصحابة .أما السنّة فما روى أبو هريرة قال :قال رسول هللا « : ما من
صاحب ذهب ،وال فضة ،ال يؤ ّدي منها حقها ،إالّ إذا كان يوم القيامة،
ص ّفحت له صفائح من انر ،فأُمحي عليها يف انر جهنم ،فيكوى هبا جنبه
ُ
وجبينه وظهره ،كلّما بردت أعيدت له ،يف يوم كان مقداره ُخسني ألف
وإما إىل النار» رواه
سنة ،حىت يُقضى بني العباد ،فريى سبيلهّ ،إما إىل اجلنةّ ،
اخلمسة إالّ الرتمذي .وعنه  قال« :من آاتهُ هللا ماالً فلم يؤ ّد زكاته مثّل له
يوم القيامة شجاعاً أقرع ،له زبيبتان ،يطوقه يوم القيامة ،مثّ أيخذ بلهزمتيه،
ـزك ،مثّ تال      :
مثّ يقول :أان مالُك ،أان كن ُ
                

[    آل عمران  ،»]180رواه اخلمسة إالّ أاب داود.
وأما اإلمجاع ،فقد أمجع الصحابة على وجوب الزكاة يف الفضة والذهب
دون خمالف.

نصاب الفضة
مقدار َ

إن أقل مقدار ُتب فيه الزكاة من الفضة هو مخس أواق ،لقوله : 
«ليس فيما دون ُخس أواق صدقة» ،متفق عليه .ومقدارها ع ّداً مائتا درهم؛
علي بن أيب طالب قال« :ويف كل مائيت درهم
أل ّن كل أوقية أربعون درمهاً ،عن ّ
مخسة دراهم» رواه أبو عبيد ،وروى كذلك عن حممد بن عبد الرمحن
األنصاري ،أن يف كتاب رسول هللا  ، ويف كتاب عمر بن اخلطاب يف
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والوِر ْق ال يؤخذ منه شيء حىت يبلغ مائيت درهم» ،وعلى ذلك فلو
الصدقة « َ
الفضة عن املائيت درهم ،ولو درمهاً واحداً ،فال ُتب فيها الزكاة؛ أل ّهنا
نقصت ّ
تكون دون مخس أواق ،والرسول مل يوجب الزكاة فيما هو دون مخس أواق.
والدراهم اليت يُعترب هبا النصاب ،هي الدراهم الشرعية اليت كل عشرة
منها تساوي وزن سبعة مثاقيل مبثقال الذهب ،وكل درهم منها يساوي سبعة
أعشار املثقال ،وهي الدراهم الشرعية اليت تقدر هبا أنصبة الزكاة ،ومقدار
اجلزية ،وال ّدايت ،ونصاب القطع يف السرقة ،وغري ذلك.
ووزن الدرهم ابلغرامات املستعملة اليوم هو  2.975غراماً ،وعلى ذلك
فيكون وزن نصاب الزكاة من الفضة -الذي هو مائتا درهم -هو  595غراماً.
وتضم الفضة املسكوكة نقوداً إىل غريها من تٍِْرب ،أو سبائك .وإن كانت الفضة
مغشوشة بنحاس ،أو رصاص ،أو غري ذلك من املعادن ،فبلغ صافيها نصاب
الفضة ،وجبت فيها الزكاة ،وخيرجها عن مقدار الفضة اخلالصة منها.

نصاب الفضة ِمن زَكاة
ب يف َ
مقدار َما ََي ُ

إذا بلغت الفضة نصاب الزكاة ،وحال عليها احلول ،وجب فيها ربع
العشر ،أي وجب مخسة دراهم يف النصاب الذي هو مائتا درهم .وقد ثبت
ذلك ابلسنّة .عن أيب بكر الصديق عن النيب  أنه قال« :يف الرقة ربع
العشر» رواه أبو عبيد والرقة الفضة املضروبة .وروى البخاري قول النيب : 
«فهاتوا صدقة ِّ
الرقَّة من كل أربعني درمهاً درمهاً ،وليس يف تسعني ومائة شيء».
وروى أبو عبيد عن حممد بن عبد الرمحن األنصاري ،أن يف كتاب رسول هللا
والوِرق ال يُؤخذ منه شيء حىت يبلغ مائيت
 ، ويف كتاب عمر يف الصدقة « َ
درهم» واخلمسة دراهم الواجبة يف نصاب الزكاة تساوي  14.875غراماً؛ أل ّن
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الدرهم وزنه  2.975غراماً.

َيب فيه ِم ْن زَكاة
مقدار َ
نصاب الذهبَ ،
وما ُ

أقل مقدار من الذهب ُتب فيه الزكاة هو عشرون ديناراً .فإن نقص
إن ّ
علي ابن أيب
عن العشرين ديناراً ،ولو قرياطاً واحداً ،ال ُتب فيه الزكاة .عن ّ
طالب قال« :يف كل عشرين ديناراً نصف دينار ،ويف كل أربعني ديناراً دينار»
رواه أبو عبيد .وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب  قال:
«ليس يف أقل من عشرين مثقاالً من الذهب صدقة» .ويضم الذهب بعضه إىل
بعض ،صحيحه إىل مكسره ،ومضروبه إىل تربه وسبائكه ،وحيسب كله حساابً
واحداً.
أما ما جيب يف نصاب الذهب من زكاة فهو ربع العشر ،أي نصف
دينار يف النصاب الذي هو عشرون ديناراً ،ودينار يف األربعني ديناراً،
لألحاديث املارة.
وما زاد على النصاب يف الذهب والفضة فإنه يكون حبسابه ،أي فيه
ربع العشـر ،مهـمـا كانت الزيـادة ،كثرية أو قليلة ،وهذا يغاير حكم املاشية؛ أل ّن
فيها عفواً بني كل عددين ،فالزايدة بني كل نصابني ال زكاة فيهـا ،أما الذهـب
والفضـة ،فكـل زيـادة على النصاب فيها زكاة ،وليس فيهـا إالّ نصـاب واحد،
وما زاد على النصاب ،أيخذ حكم النصاب ،ويزكى زكاته ،أي يؤخذ منه ربع
العشر.
إن وزن نصاب الذهب الذي هو عشرون ديناراً هو  85غراماً ذهباً،
وإن وزن نصف الدينار الواجب يف نصاب الذهب هو  2.125غراماً ذهباً؛
أل ّن وزن دينار الذهب هو  4.25غراماً ذهباً.
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مر عليه حول كامل،
وال ُتب الزكاة يف نصاب الذهب والفضة إالّ إذا ّ
وكان نصاابً كامالً يف أول احلول وآخره .روى الرتمذي عن ابن عمر قال« :من
استفاد ماالً ،فال زكاة فيه ،حىت حيول عليه احلول» .فإذا ملك شخص من أول
احلول أقل من النصاب ذهباً ،أو فضة ،مثّ استفاد قبل انتهاء احلول ما يكمل
النصاب ،فإن حوله يبدأ من وقت اكتمال النصاب ،فإذا َّت مرور احلول وجبت
فيه الزكاة.
أما إن كان نصاب الذهب ،أو الفضة ،اتماً من أول احلول ،وحصلت
ض َّمت إىل األصل ،واعتُرب
استفادة أثناء احلول ،فإن كانت االستفادة من ُتارة ُ
حول االستفادة حبول األصل ،أل ّن االستفادة كانت من مناء املال وجنسه،
فكانت تبعاً له.
وأما إن كانت االستفادة من جنس النصاب ،ولكنها من غري طريق
مير عليها حول
النماء ،كأن كانت مبرياث أو هبة ،فهذه االستفادة جيب أن ّ
ض ُّم إىل األصل ،وال أتخذ حكم حوله ،وكذلك إن كانت
كامل ،وال تُ َ
االستفادة من غري جنس املال ،كأن استفاد ماشية ،فإهنا ال تضم إىل ماله من
الذهب والفضة ،وال بد من مرور حول كامل ،حىت ُتب فيها الزكاة ،إن كانت
كم ُل نصاب الذهب ابلفضة ،وال نصاب الفضة ابلذهب،
ابلغة نصاابً .وال يُ َّ
كمل نصاب التمر ابلزبيب .ونصاب اإلبل
ألهنما نوعان خمتلفان ،كما ال يُ َّ
ابلبقر؛ أل ّن احلديث يقول« :ليس فيما دون ُخس أُواق صدقة» وأل ّن الرسول
 جعلهما جنسني خمتلفني ؛ فأابح التفاضل بينهما يف معامالت الصرف.

الورقية
الزكاة يف النقود َ

النقود الورقية هي األوراق املالية اليت تصدرها الدولة ،وُتعلها نقداً
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قوم هبا أمثان املشرتايت ،وأجرة اخلدمات .وهذه النقود الورقية
وعملة هلا ،تُ ّ
تكون زكاهتا زكاة الذهب والفضة ،وُتري عليها أحكام الزكاة حبسب واقعها،
ويتمثل هذا الواقع يف ثالثة أنواع هي:
 - 1نقود ورقية انئبة ،وهي أوراق نقدية تُصدرها الدولة اليت تسري على
نظام النقد املعدينُ ،متثِّل كمية حمددة من الذهب ،أو الفضة ،وتكون انئبة عنها
يف التداول ،وتصرف هبا عند الطلب .وهذه األوراق النائبة تعترب ذهباً أو فضة،
أل ّهنا يف أي وقت تستبدل هبا ،وتكون زكاهتا زكاة الذهب والفضة ،فإن كانت
انئبة عن ذهب ،وبلغت كمية ما متثله من الذهب عشرين ديناراً  -أي 85
غراماً  -وهو نصاب الذهب ،وجبت فيها الزكاة عندما حيول عليها احلول،
وجيب فيها ربع العشر ،وإن كانت انئبة عن فضة ،وبلغت كميّة ما متثّله من
الفضة مائيت درهم  -أي  595غراماً  -وهو نصاب الفضة ،وجبت فيها
الزكاة ،عندما حيول عليها احلول ،وجيب فيها ربع العشر .ودليل وجوب الزكاة
فيها هو األحاديث السابقة نفسها ،الدالة على وجوب الزكاة يف الذهب
والفضة؛ أل ّهنا انئبة ،ووكيلة عن الذهب والفضة ،والنائب والوكيل أيخذ حكم
األصيل.
 - 2نقود ورقية وثيقة ،وهي أوراق نقدية تصدرها الدولة ،أو أحد
البنوك املوثوقة الذي ختوله الدولة حق اإلصدار ،ويكون هلا غطاء معني من
الذهب أو الفضة بنسبة معينة ،دون قيمة هذه األوراق االمسية ،حمفوظ لدى
الدولة ،أو البنك الذي أصدرها ضماانً هلا ،ويتعهد املصدر هلا بدفع قيمتها من
الذهب ،أو الفضة ،املغطاة به حلاملها عند الطلب ،ويكون غطاؤها ليس
كامالً ،بل بنسبة معينة من قيمتها ،قد تكون ثالثة أرابع ،أو ثلثني ،أو نصفاً،
أو بنسبة مئوية أخرى معينة.
158

وهذه األوراق الوثيقة تعترب النسبة املغطّاة منها أوراقاً انئبة ،ذهباً أو
فضة ،أل ّهنا يف أي وقت تستبدل هبما ،وتكون زكاهتا زكاة الذهب والفضة ،فإن
كانت مغطّاة بذهب ،وكان غطاؤها نصف قيمتها االمسية مثالً ،وجبت فيها
الزكاة إذا بلغت أربعني ديناراً ،وحال عليها احلول ،وتكون زكاهتا ديناراً من
جنسها ،فإن مل تبلغ األربعني ديناراً ،فال زكاة فيها؛ أل ّهنا تكون أقل من
النصاب.
وإن كانت مغطاة ابلفضة ،وكان غطاؤها نصف قيمتها االمسية مثالً،
وجبت فيها الزكاة إذا بلغت أربعمائة درهم ،وحال عليها احلول ،وتكون زكاهتا
عشرة دراهم من جنسها ،فإن نقصت عن األربعمائة درهم ،فال زكاة فيها؛
أل ّهنا تكون أقل من نصاب الفضة.
ودليل وجوب الزكاة فيها هو األحاديث الدالة نفسها على وجوب الزكاة
يف الذهب والفضة ؛ أل ّهنا انئبة ووكيلة عن الذهب والفضة ،يف املقدار املغطّى
من قيمتها االمسية ،والذي وجبت فيه الزكاة ،والنائب والوكيل أيخذ حكم
األصيل.
 - 3نقود ورقيّة إلزامية ،وهي أوراق نقدية ،تصدرها الدولة بقانون،
وتطرحها للتداول ،وُتعلها نقوداً صاحلة أل ّن تكون أمثاانً لألشياء ،وأجرة
للخدمات واملنافع ،ولكنها ال تصرف بذهب وال فضة ،وليست مغطاة
فضة ،وال يضمنها احتياطي من ذهب ،أو فضة ،أو أوراق عملة
بذهب ،وال ّ
مغطاة ،وليس هلذه األوراق النقدية إال قيمة قانونية.
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ولكن ملا كانت هذه األوراق اإللزامية ،قد اصطلح على جعلها نقداً
وأمثاانً لألشياء ،وأجرة للمنافع واخلدمات ،وهبا يشرتى الذهب والفضة ،كما
يشرتى هبا سائر العروض واألعيان ،فإهنا تكون قد حتققت فيها النقدية
والثمنية ،املتحققتان يف الذهب والفضة ،املضروبتني داننري ودراهم.
وذلك ألن النصوص الواردة يف زكاة الذهب والفضة قسمان :األول أدلة
تنص على زكاة الذهب والفضة كأمساء جنس ،أي يف أعيان الذهب والفضة،
وهي أمساء جامدة ال تصلح للتعليل ،فال يقاس عليها ،لذلك ال زكاة يف
املعادن األخرى كاحلديد والنحاس ..وغريها .روى أبو هريرة أن الرسول 
قال ...« :وما من صاحب ذهب وال فضة ،ال يؤدي عنها حقها ،إال إذا كان
يوم القيامة صفحت له صفائح من انر »..رواه اخلمسة إال الرتمذي .ففي هذا
احلديث ،ورد لفظ (ذهب ،وفضة) وهي أمساء جامدة ال تعلل .والثاين :أدلة
تنص على زكاة الذهب والفضة ،كنقد يتعامل به الناس أمثاانً وأجوراً ،وهذه
األدلة يستنبط منها علة ،وهي النقدية ،فتقاس عليها أوراق النقد اإللزامية،
لتحقق هذه العلة فيها ،وتطبق عليها أحكام زكاة النقد ،حبساب ما تساويه يف
السوق من الذهب ،أو الفضة .عن علي بن أيب طالب عن النيب  قال:
«إذا كانت لك مئتا درهم ،وحال عليها احلول ،ففيها ُخسة دراهم ،وليس
عليك شيء -يعين يف الذهب -حىت يكون ذلك عشرون ديناراً ،فإذا كانت
لك عشرون ديناراً ،وحال عليها احلول ،ففيها نصف دينار» رواه أبو داود.

كما ورد عن علي قوله« :يف كل عشرين ديناراً نصف دينار ،ويف كل أربعني
ديناراً دينار» .وعن علي رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا  ..« : فهاتوا
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صدقة الرقّة ،يف كل أربعني درمهاً ،درمهاً وليس يف تسعني ومائة شيء ،فإذا
بلغت مائتني ففيها ُخسة دراهم» رواه البخاري وأمحد .كما روى عبد الرمحن
األنصاري يف كتاب رسول هللا  ، وكتاب عمر يف الصدقة ..« :والوِرق ال

يؤخذ منه شيء حىت يبلغ مئيت درهم» رواه أبو عبيد.

كل هذه األحاديث دلت على النقدية والثمنية؛ ألن ألفاظ ِّ
الرقة مع
قرينة «يف كل أربعني درمهاً» ،والوِرق ،والدينار ،والدرهم ،ألفاظ تطلق على
الذهب والفضة املضروبتني واملسكوكتني ،أي اليت هي نقود وأمثان ،والتعبري
هبذه األلفاظ يدل على أن النقدية والثّمنية مرادة من هذه األحاديث ،وهبا
تعلَّقت كثري من األحكام الشرعية ،كالزكاة ،والدايت ،والكفارات ،والقطع من
السرقة ،وغريها من األحكام.
ومبا أن األوراق اإللزامية قد حتق ّقت فيها هذه النقدية والثمنية ،فتكون
مشمولة أبحاديث وجوب الزكاة يف النقدين الذهب والفضة ،فتجب فيها
الزكاة ،كما ُتب يف الذهب والفضة ،وتق ّدر ابلذهب والفضة .فمن كان عنده
مبلغ من هذه األوراق اإللزامية يساوي قيمة عشرين ديناراً ذهباً  -أي 85
غراماً ذهباً  -وهو نصاب الذهب ،أو كان عنده مبلغ يساوي قيمة 200
درهم فضة  -أي  595غراماً فضة  -وحال عليه احلول ،وجبت عليه الزكاة
فيه ،ووجب عليه إخراج ربع عشره.
ويُزّكى عن الذهب ابلذهب ،وابألوراق النائبة ،واألوراق الوثيقة ،ويُزّكى
عن الفضة ابلفضة ،وابألوراق النائبة والوثيقة ،كما ُجيزئ أن يزّكى عن الذهب
ابلفضة ،وابألوراق اإللزامية ،وعن الفضة ابلذهب ،وابألوراق اإللزامية؛ أل ّهنا
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مجيعها نقود وأمثان ،فيُجزئ بعضها عن بعض ،وجيوز إخراج بعضها عن بعض
مر يف ابب زكاة الزروع والثمار أدلّة أخذ القيمة
لتح ّقق الغرض يف ذلك .وقد ّ
بدل عني املال الذي وجبت فيه الزكاة.
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زكاة ُعروض التجارة
عُروض التجارة هي كل شيء من غري النقد يُتخذ للمتاجرة به ،بيعاً
وشراءً بقصد الربح ،من املأكوالت ،وامللبوسات ،واملفروشات ،واملصنوعات،
ومن احليوان ،واملعادن ،واألرض ،والبنيان ،وغريها مما يباع ويشرتى.
والعروض اليت تُتخذ للتجارة ُتب فيها الزكاة ،من غري خالف بني
الصحابة .عن َمسَُرة بن جندب قال« :أما بعد ،فإن رسول هللا  كان أيمران
أن خنـرج الصدقة من الذي نعد للبيع» رواه أبو داود .وعن أيب ذر عن النيب
 قـال« :ويف البَـ ِّز صدقته» رواه الدارقطين والبيهقي .والبَز الثياب واألقمشة
مر يب
اليت يُتاجر هبا ،وروى أبو عبيد عن أيب َع ْمرة بن محاس عن أبيه قالّ « :
عمر بن اخلطاب ،فقال :اي محاسّ ،أد زكاة مالك ،فقلت :ما يل مال إالّ
جعاب ،وأدم .فقالّ :قومها قيمة ،مثّ ّأد زكاهتا» .وعن عبد الرمحن بن عبد
القاري ،قال« :كنت على بيت املال ،زمن عمر بن اخلـطـاب ،فكان إذا خرج
ّ
العطاء مجع أموال التجار ،مثّ حسبها ،شاهدها وغائبها ،مثّ أخذ الزكاة من
شاهد املال على الشاهد والغائب» رواه أبو عـبـيـد ،وروى كذلك عـن ابن
عمر ،قال« :ما كان من رقيق أو ّبز يُراد به التجارة ،ففيه الزكاة»  .وقد روي
وجوب الزكاة يف التجارات عن عمر ،وابنه ،وابن عباس ،والفقـهـاء السبعة،
واحلسن ،وجابر ،وطـاووس ،والنـخـعـي ،والثوري ،واألوزاعي ،والشافعي ،وأمحد،
وأيب عبيد ،وأصحاب الرأي ،وأيب حنيفة ،وغريهم.
وُتب الزكاة يف عروض التجارة إذا بلغت قيمتها قيمة نصاب الذهب،
أو قيمة نصاب الفضة ،وحال عليها احلول.
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فإذا بدأ التاجر ُتارته مبال أقل من النصاب ،ويف آخر احلول صار املال
نصاابً ،فإنه ال زكاة عليه؛ أل ّن النصاب مل ميض عليه حول ،وُتب عليه الزكاة
يف نصابه هذا ،بعد أن مير عليه حول كامل.
وإذا بدأ التاجر ُتارته مبال يتجاوز النصاب ،كأن بدأ ُتارته أبلف
دينار ،ويف آخر العام منت ُتارته ،ورحبت ،وصارت قيمتها ثالثة آالف دينار،
وجب عليه أن ُخيرج زكاة ثالثة آالف الدينار ،ال األلف دينار اليت بدأ هبا؛ أل ّن
مناءها اتبع هلا ،ويكون حول الربح الناتج عنها هو عني حول األصل ،مثل
السخال أوالد املعز ،والبَهم أوالد الضأن ،فإهنا ُحتسب معها وتزكى ،أل ّن حوهلا
هو حول أمهاهتا .وكذلك ربح املال ،فإن حوله حبول املال األصل الذي رحبه.
فإذا انقضى احلولّ ،قوم التاجر عروض ُتارته ،سواء أكانت ُتب عليها الزكاة
أبعياهنا ،كاإلبل ،والبقر ،والغنم ،أم كانت ال ُتب عليها الزكاة أبعياهنا مثل
وقومها مجيعها تقومياً واحداً
الثياب ،واملصنوعات ،أو مثل األرض ،والبناءّ ،
ابلذهب ،أو ابلفضة ،وأخرج عنها ربع العشر إن بلغت قيمة نصاب الذهب،
أو قيمة نصاب الفضة ،وأخرج عنها ما جيب فيها ابلنقد املتداول ،وجيوز أن
خيرج زكاهتا منها ،إن كان ذلك يسهل عليه ،وذلك كمن يتاجر بغنم ،أو بقر،
أو ثياب ،وكانت قيمة ما وجب عليه من زكاة قيمة شاة ،أو بقرة ،أو ثوب،
فله أن خيرج نقوداً عنها ،وله أن خيرج شاة ،أو بقرة ،أو ثوابً ،أي ذلك شاء
فعل.
وتزّكى عروض التجارة اليت ُتب الزكاة يف أعياهنا ،كاإلبل ،والبقر،
والغنم ،زكاة عروض التجارة ،ال زكاة املاشية ،أل ّن التجارة هي املقصودة من
امتالكها وليست ِ
القْنـيَة.
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زكاة َّ
الدين
من كان عنده مال قد بلغ النصاب ،وحال عليه احلول ،وكان عليه دين
يستغرق النصاب ،أو جيعل املال الباقي ،بعد سداد الدين ،أقل من النصاب،
فال زكاة عليه ،وذلك كأن ميلك ألف دينار ،وعليه ألف دينار ديناً ،أو كأن
ميلك أربعني ديناراً ذهباً ،وعليه ثالثون ديناراً ذهباً ،ففي هاتني احلالتني ال زكاة
عليه؛ ألنّه ال يكون مالكاً للنصاب .عن انفع عن ابن عمر قال :قال رسول
هللا « : إذا كان لرجل ألف درهم ،وعليه ألف درهم ،فال زكاة عليه» ذكره
ابن قدامة يف املغين.
و ّأما إن كان املال الفاضل عن الدين يبلغ نصاابً ،فيجب عليه أن يزّكيه،
ملا روى أبو عبيد عن السائب بن يزيد قال :مسعت عثمان بن عفان يقول:
«هذا شهر زكاتكم ،فمن كان عليه دين فليؤده ،حىت خترجوا زكاة أموالكم» .
وذكر ابن قدامة يف املغين« :فمن كان عليه دين فليقض دينه ،و ِّ
ليزك بقية
فدل ذلك على اتفاقهم.
ماله» ،قال ذلك مبحضر من الصحابة فلم ينكروهّ ،
ِ
ين غري مماطل ،ويف استطاعته
وإذا كان للشخص دين ،فإن كان على َغ ٍّ
أن يسرتجعه يف أي وقت ،وجب عليه أن خيرج زكاته عندما حيول عليه احلول،
روى ابن عبيد عن عمر بن اخلطاب قال« :إذا َحلّت الصدقة فاحسب دينك،
وما عندك ،وامجع ذلك كله مثّ زّكه» .وعن عثمان بن عفان قال« :إن الصدقة
ُتب يف الدين الذي لو شئت تقاضيته من صاحبه ،والذي هو على مليء،
تدعه حياء ،أو مصانعة ،ففيه الصدقة» رواه أبو عبيد ،وروى كذلك عن ابن
كل َديْ ٍن لك ترجو أخذه ،فإن عليك زكاته كلّما حال احلول».
عمر قالُّ « :
وأما إن كان الدَّيْن على ُم ْعسر ،أو على غين مماطل ،فال جيب عليه أن
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خيرج زكاته إالّ بعد أن يقبضه ،فإن قبضه أخرج عنه كل ما وجب فيه من
أيصل إليه أم ال-
علي يف الدَّيْن الظنون -الذي ال يدري صاحبه ُ
سنوات .عن ّ
قال« :إن كان صادقاً فليزّكه إذا قبضه ملا مضى» رواه أبو عبيد ،وروى كذلك
عن ابن عباس يف الدين قال« :إذا مل تر ُج أخذه فال تزّكه ،حىت أتخذه ،فإذا
أخذته ِّ
فزك عنه ما عليه».
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لي
احلُ ّ

لي ما تتحلى به املرأة وتتزين ،من الذهب ،أو الفضة ،يف معصميها،
واحلُ ّ
أو يف جيدها ،أو يف أذنيها ،أو يف غري ذلك من مواضع جسمها.
احللي ال زكا َة فيها ،سواء أكانت من الذهب ،أم من الفضة ،أم من
و ّ
غريها من أنواع اجملوهرات كاللؤلؤ ،والياقوت ،والزبرجد ،والعقيق ،وغريها من
أنواع األحجار الكرمية ،سواء أكانت احللي قليلة أم كثرية ،بلغت نصاابً ،أو
زادت عليه ،فإنه ال زكاة يف كل ذلك؛ أل ّهنا لالستعمال ،وتتخذها النساء
احللي للكنـز أو
للحلية والزينة ،وهي ليست للكنـز ،وال للتجارة .فإن كانت ّ
للتجارة ،ففيها الزكاة .عن الليث بن سعد عن أيب الزبري عن جابر عن النيب
احللي زكاة» ذكره ابن قدامة يف املغين .وروى أبو عبيد
 أنه قال« :ليس يف ّ
احللي زكاة؟ قال :ال،
عن عمرو بن دينار قال« :سئل جابر بن عبد هللا :أيف ّ
قيل :وإن بلغ عشرة آالف؟ قال نعم» .وعن انفع عن ابن عمر «أنه كان يزوج
املرأة من بناته على عشرة آالف ،فيجعل حليها من ذلك أربعة آالف ،قال:
فكانوا ال يعطون عنها الزكاة» .وعن عبد الرمحن ابن القاسم عن أبيه «أن
عائشة ،زوج النيب  ، كانت تلي بنات أخيها ،يتامى يف حجرها ،هلن
هن الزكاة» رواه مالك يف املوطأ .وأما األحاديث اليت
احللي ،فال خترج من حليِّ َّ
ّ
احتج هبا من أوجب الزكاة يف احللي ،فإن ألفاظ الرقة ،واألواقي ،والورق،
والداننري ،الواردة يف األحاديث املوجبة للزكاة يف الذهب والفضة ،ال تشمل
احللي .ذلك أن هذه األلفاظ ،إّمنا تطلق يف لغة العرب على الدراهم والداننري
املنقوشة ،ذات السكة السائرة يف النّاس ،وهي النقود اليت هي أمثان األشياء،
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وأجرة اخلدمات واملنافع ،واحللي وغريها ،ولو كانت ألفاظ األحاديث بصيغة:
إذا بلغت الفضة كذا ففيها كذا ،لكانت احللي مشمولة بلفظ الفضة ،غري أن
األحاديث استعملت ألفاظ الرقة ،والورق ،واألوقية ،والداننري ،وكلها تطلق
احللي ليست منها .وهذه
على ما يضرب ،ويسك من الذهب والفضة عملة ،و ّ
خمصصة للحديث العام« :ما من صاحب ذهب وال فضة ،ال يؤ ّدي
األحاديث
ّ
منها حقاً ،إالّ إذا كان يوم القيامة ،ص ّفحت له صفائح من انر» رواه مسلم.
وأما حديث عمرو بن شعيب الذي ورد فيه «أن امرأة أتت النيب 
ومعها ابنة هلا يف يدها مسكتان من ذهب ،فقال :هل تعطني زكاة هذا؟
أيسرك أن يُ ِّ
سورك هللا هبما بسوارين من انر»  .فهذا احلديث،
قالت :ال ،قالُّ :
قال عنه أبو عبيد« :ال نعلمه يروى إالّ من وجه واحد ،إبسناد قد تكلم فيه
النّاس قدمياً وحديثاً»  .فإن يكن األمر على ما روي ،وكان عن رسول هللا 
حمفوظاً ،فقد حيتمل معناه أن يكون أراد ابلزكاة العارية ،كما فسرته العلماء
الذين ذكرانهم سعيد بن املسيب ،والشعيب ،واحلسن ،وقتادة يف قوهلم« :زكاته
عاريته» ،ولو كانت الزكاة يف احللي فرضاً كفرض الرقّة ،لكان هذا كسائر
الصدقات الشائعة املنتشرة عنه يف العامل ،من كتبه ،وسنته.
وقال الرتمذي« :ليس يصح يف هذا الباب شيء».
وأما ما ورد عن عائشة من قوهلا« :ال أبس بلبس احللي إذا أعطيت
زكاته» الذي رواه أبو عبيد ،وقول النيب  عندما رآها تلبس فتخات من
وِر ْق أي خواتيم كبرية «هي حسب ِ
ك من النار» الذي رواه أبو داود ،فإنه حيمل
َ ُْ
َ
على ما محل عليه حديث عمرو بن شعيب ،وال سيما أ ّن عائشة قد ورد عنها
ما يناقض ذلك ،فقد روى ابن أخيها القاسم بن حممد «ما رأيت عائشة أمرت
حتلي بنات أخيها
به نساءها ،وال بنات أخيها» رواه أبو عبيد ،وكانت ّ
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الوِرق
ابلذهب والفضة ،وال خترج زكاته .وحديث عائشة عن الفتخات من َ
ُروي عن طريق حيىي بن أيوب وهو ضعيف .هذا فضالً عن أن الفتخات ال
ميكن أن يكون وزهنا وزن نصاب الفضة ،حىت ُتب فيه الزكاة ،ومل ميض عليها
املروي عن أم
حول .وهذا ما يؤكد ضعف احلديث .وأما حديث األوضاح
ّ
سلمة ،فإنه روي عن طريق عتاب وهو جمهول.
حلي بناته ،فإن يف
وأما حديث عبد هللا بن عمرو ،من أنه كان يزّكي ّ
إسناده مقاالً ،كما قيل يف إسناد حديث عمرو بن شعيب املار ذكره.
وقد ذهب إىل عدم وجوب الزكاة يف احللي ابن عمر ،وجابر ،وأنس،
وعائشة ،وأمساء ،وبه قال القاسم ،والشعيب ،وقتادة ،وحممد بن علي ،ومالك،
الشافعي ،وأمحد ،وأبو عبيد ،وإسحق ،وأبو ثور.
و
ّ
جل الستعماله هو ،حرم
هذا يف احللي اليت تتخذها املرأة ،فإن ّاختذها َّ
الر ُ
عليه ذلك ،ووجب عليه فيها الزكاة ،وأما إن ّاختذها لغري استعماله هو ،وإّمنا
ليعطيها أو ليعريها لنسائه ،أو لبناته ،أو لغريهن ،فال زكاة عليه فيها؛ أل ّهنا
تكون لالستعمال املباح ،وال إمث عليه يف ذلك ،وإن ّاختذها للتجارة وجبت فيها
الزكاة.

169

دفع الزكاة إىل اخلليفة
تدفع الزكاة سواء أكانت ماشية ،أم زروعاً ومثاراً ،أم نقداً وعروض ُتارة،
إىل اخلليفة ،أو من ينيبه من الوالة والعمال ،أو من يُعيّنه من السعاة
والعاملني على الصدقات .قال تعاىل      :
[           التوبة  .]103فقد أمر هللا
رسوله يف هذه اآلية أن أيخذ الصدقة من أرابب األموال ،وكان الرسول 
يعني الوالة ،والعمال ،والسعاة ،على الصدقة؛ ألخذها من أرابب األموال ،كما
يعني اخلارصني ليخرصوا النخل والعنب .وقد كان النّاس أايم الرسول 
كان ّ
ٍ
وعمال ،وسعاةٍ ،على الصدقة.
يدفعون الزكاة إليه ،أو إىل من يعيّنهم من والةٍ،
وعلي ،ومن
وجرى احلال على هذا من بعده ،أايم أيب بكر ،وعمر ،وعثمانّ ،
بعدهم .وروى أبو عبيد عن ابن سريين قال« :كانت الصدقة تدفع إىل النيب
 ،أو إىل من أمر به ،وإىل أيب بكر ،أو إىل من أمر به ،وإىل عمر ،أو إىل
من أمر به ،وإىل عثمان ،أو إىل من أمر به ،فلما قتل عثمان اختلفوا ،فكان
منهم من يدفعها إليهم ،ومنهم من يقسمها ،وكان ممن يدفعها إليهم ابن
عمر».
وتُدفع الزكاة إىل اخلليفة ،أو من يعيّنهم من األمراء ،والوالة ،والعمال،
والسعاة ،ولو كانوا ظَلَ َمة ،ما دام حكم اإلسالم هو املطبق ،ولو كانت هناك
إساءات يف التطبيق .عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه قال« :سألت سعد بن
أيب وقاص ،وأاب هريرة ،وأاب سعيد اخلدري ،وابن عمر ،فقلت :إن هذا
السلطان يصنع ما ترون ،أفأَدفع زكايت إليهم؟ قال :فقالوا كلهم :ادفعها إليهم»
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رواه أبو عبيد ،وروى كذلك عن ابن عمر قال« :ادفعوها إىل من والّهُ هللا
ْأمرُكم ،فمن ّبر فلنفسه ،ومن أمث فعليها».
وقد وردت رواايت عن الصحابة والتابعني ،جبواز أن يقوم الشخص
بنفسه ،بتوزيع الزكاة ،ووضعها يف مواضعها ،يف األموال الصامتة ،أي النقود،
فقد روى أبو عبيد أن َكْيسان جاء لعمر مبائيت درهم صدقة ،وقال له« :اي أمري
املؤمنني ،هذه زكاة مايل» ،فقال له عمر« :فاذهب هبا أنت فاقسمها» .كما
روى أبو عبيد كذلك عن ابن عباس قوله« :إذا وضعتها أنت يف مواضعها ،ومل
تَـعُ َّد منها أحداً تَـعُولُه شيئاً ،فال أبس» .وروى أيضاً عن إبراهيم واحلسن قاال:
«ضعها مواضعها ،وأ ِ
أي يف النقود .و ّأما املواشي،
ْ
َخفها» ،وهذا يف الصامت ْ
والزروع والثمار ،فال بد من دفعها إىل اخلليفة ،أو من يعيّنهم ،فأبو بكر قد
قاتل مانعي الزكاة ،عندما امتنعوا عن دفعها للوالة ،والسعاة ،الذين عيّنهم،
وقال« :وهللا لو منعوين عناقاً كانوا يؤدونه إىل رسول هللا لقاتلتهم عليه» متفق
عليه من طريق أيب هريرة.
ب لآلخذ أن يدعو لصاحبها فيقول« :آجرك هللا فيما أعطيت،
ويُستَح ُ
وابرك لك فيما أنفقت ،وجعله لك طهوراً»  .وإن كان الدفع إىل اخلليفة ،أو
كي قال تعاىل       :
من يعينه ،يدعو للمزّ
[          التوبة  .]103عن عبد هللا بن أيب
ِ
قوم
أوىف قال« :كان أيب من
أصحاب الشجرة ،وكان النيب  إذا أاتهُ ٌ
صل على آل فالن ،فأاته أيب بصدقته ،فقال :اللهم صل
بصدقتهم قال :اللهم ّ
على آل أيب أوىف» متفق عليه.
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حكم َمانع الزكاة
ُ

إذا ملك املسلم نصاابً ،من األموال اليت ُتب فيها الزكاة ،وجب عليه
مر يف
أداء ما جيب فيها من زكاة .فإن امتنع عن أدائها حلقه إمث كبري ،كما ّ
األحاديث الواردة يف موضوع أموال الصدقات ،اليت تش ّدد النّكري على الذين
ال يؤدون زكاة أمواهلم.
ومن ميتنع عن أداء الزكاة ينظر يف واقعه .فإن امتنع عن أدائها جلهله
يعزر؛ ألنّه
لوجوهبا ،أل ّن مثله جيهل عادة ،عُِّرف بوجوهبا ،وال يُكفَّر ،وال َّ
معذور ،وأخذت منه.
وإن امتنع عن أدائها جاحداً وجوهبا ،فهو مرتد ،وبعامل معاملة املرتد،
فيستتاب ثالاثً ،فإن اتب وأانب أخذت منه ،وترك ،وإالّ قتل؛ أل ّن وجوب
الزكاة معلوم من الدين ابلضرورة ،وأدلة وجوب الزكاة ظاهرة يف الكتاب،
والسنة ،واإلمجاع ،وال تكاد ختفى على أحد من املسلمني.
وإن امتنع عن أدائها معتقداً وجوهبا ،أخذت منه ابلقوة ،فإن رفض
دفع الزكاة للدولة ،ورفضوا طاعتها يف وجوب دفع الزكاة هلا ،وامتنعوا يف
مجاعةٌ َ
مكان ،وحتصنوا فيه ،قاتلتهم الدولة قتال بغاة ،كما قاتل أبو بكر والصحابة
معه مانعي الزكاة.
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الز كاة
صا ِر ُ
ف ّ
َم َ
إن مصارف الزكاة قد حددها هللا سبحانه وتعاىل يف قوله :



        

[        التوبة  .]60فهذه اآلية الكرمية
حصرت مصارف الزكاة يف هذه األصناف الثمانية ،وقصرهتا عليها ،وخصتها
هبا ،فال جيوز أن يُعطى منها غري هذه األصناف؛ أل ّن اآلية ص ّدرت بـ   
ـحصر والقصر ،وجاءت بعدها الم امللك ،فدل ذلك
اليت هي أداة من أدوات ال َ
على حصر استحقاق الصدقة ،وملكيتها ،يف هذه األصناف الثمانية ،اليت
هي:
مال يكفيهم ،لسد حاجاهتم
 - 1الفقراء :وهم الذين ال أيتيهم ٌ
أقل مما
األساسية اليت هي املأكل ،وامللبس ،واملسكن .فمن يدخل عليه ُّ
حيتاجه ،لسد حاجاته األساسية ،اعترب فقرياً ،حتل عليه الصدقة ،وله أن أيخذ
منها ،وجيوز أن يُعطى من الصدقة ،إىل احل ّد الذي يرفع حاجته ،وفقره.
وقد حرم هللا على األغنياء أخذ الصدقة .روى أمحد وأصحاب السنن
لغين ،وال
عن عبد هللا بن عمرو قال :قال رسول هللا « : ال حتل الصدقة ّ
ٍِ
القوة ،واملقدرة ،املكتسب ،فإن مل جيد
املرة هو صاحب ّ
لذي م َّرة َس ِو ّي» .وذو ّ
ما يكسبه اعترب فقرياً .والغين ،من استغىن عن غريه ،ودخل عليه زايدة عما
يسد حاجاته ،وقد وردت أحاديث بيّـنت من هو الغين .عن عبد هللا بن
مسعود قال :قال رسول هللا « : ما من أحد يسأل مسألة ،وهو عنها غين،
إالّ جاءت يوم القيامة كدوحاً ،أو خدوشاً ،أو ُخوشاً يف وجهه .قيل :اي رسول
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هللا ،وما غناه ،أو ما يغنيه؟ قالُ :خسون درمهاً ،أو حساهبا من الذهب» رواه
اخلمسة .فمن ملك مخسني درمهاً فضة أي  148.75غراماً فضة ،أو عدهلا
ذهباً ،فاضلة عن مأكله ،وملبسه ،ومسكنه ،ونفقة أهله ،وولده ،وخادمه،
اعترب غنياً ،وال جيوز له أن أيخذ من الصدقة.
 - 2املساكني :وهم من ال جيدون شيئاً ،وقد أسكنهم العدم ،وال
يسألون النّاس ،عن أيب هريرة قال رسول هللا « : ليس املسكني الذي

يطوف على النّاس ،تَـ ُردُّه اللقمة واللقمتان ،والتمرة والتمراتن ،ولكن املسكني
الذي ال َيد غىن يغنيه ،وال يفطن به فيتصدق عليه ،وال يقوم فيسأل النّاس».

متفق عليه .واملسكني دون الفقري ،لقوله تعاىل       :
حتل عليه الصدقة ،وله أن
[البلد] أي ملتصقاً ابلرتاب لعُ ْريه وجوعه .واملسكني ّ
أيخذ منها ،وجيوز أن يُعطى من الصدقة ،إىل احلد الذي يرفع مسكنته ،وجيعله
مستكفياً ،إلشباع حاجاته األساسية.
 - 3العاملون عليها :وهم السعاة ،واملصدقون ،الذين يعيّنون جلمع
الصدقات ممن ُتب عليهم ،أو لتوزيعها على مستحقيها ،ويعطى هلم من
الصدقات ،ولو كانوا أغنياء ،مقابل قيامهم جبمع الصدقات ،أو توزيعها .روى
أبو عبيد عن عطاء بن يسار قال :قال رسول هللا « : ال حتل الصدقة لغين
إالّ خلمسة :عامل عليها ،أو رجل اشرتاها مباله ،أو رجل له جار فقري تص ّدق
عليه بصدقة فأهداها إليه ،أو غا ٍز ،أو ٍ
مغرم» .وعن بسر ابن سعيد «أن ابن

السعدي املالكي قال :استعملين عمر على الصدقة ،فلما فرغت منها ،وأديتها
إليه ،أمر يل بعمالة ،فقلت :إّمنا عملت هلل .فقال :خذ ما أعطيت ،فإين
عملت على عهد رسول هللا  ، فعملين ،قلت مثل قولك ،فقال يل رسول
صدَّق» متفق عليه.
هللا  : إذا أعطيت شيئاً من غري أن تَ َ
سأل فَ ُك ْل وتَ َ
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 - 4املؤلفة قلوهبم :وهم صنف من القادة أو الزعماء ،أو املؤث ـِّرين ،أو
األبطال الذين مل يرسخ إمياهنم ،ويرى اخلليفة ،أو والته ،أن يُعطوا من الزكاة
أتليفاً لقلوهبم ،أو ترسيخاً إلمياهنم ،أو الستخدامهم ملصلحة اإلسالم
واملسلمني ،أو للتأثري على مجاعاهتم ،مثل من أعطاهم الرسول  كأيب
سفيان ،وعيينة بن حصن ،واألقرع بن حابس ،وعباس بن مرداس ،وغريهم.
عن عمرو بن تغلب «أن رسول هللا  أيت مبال ،أو سيب فقسمه ،فأعطى

رجاالً ،وترك رجاالً ،فبلغه أن الذين ترك عتبوا ،فحمد هللا ،مث أثىن عليه ،مثّ
إيل من
قالَّ :أما بعد ،فوهللا إين ألعطي الرجل ،وأدع الرجل ،والذي أدع أحب ّ
الذي أعطي ،ولكين أعطي أقواماً ،ملا أرى يف قلوهبم من اجلزع واهللع ،وأَكِ ُل
أقواماً إىل ما جعل هللا يف قلوهبم من الغىن واخلري» رواه البخاري.

وهؤالء املؤلفة قلوهبم ال يعطَْون من الزكاة إالّ إذا كانوا مسلمني ،فإن
كانوا كفاراً ال يُعطون من الصدقات ،أل ّهنا ال تعطى لكافر ،لقول الرسول 
ملعاذ حني بعثه إىل اليمن« :فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم صدقة يف أمواهلم،
تؤخذ من أغنيائهم ،وترد على فقرائهم» رواه البخاري من طريق ابن عباس.
كما أهنم ال يُعطون إالّ إذا كانت العلة اليت أُعطوا ألجلها موجودة ،فإن
عز
انتفت العلة مل يُعطوا ،كما امتنع أبو بكر ،وعمر ،عن إعطائهم ،بعد أن ّ
اإلسالم وانتشر.
 - 5الرقاب :وهم العبيد األرقاء ،يُعطون من الزكاة إن كانوا مكاتبني
لفك رقاهبم ،ويشرتون من مال الزكاة ،ويعتقون إن كانوا غري مكاتبني .واألرقاء
ال وجود هلم اليوم.
 - 6الغارمون :وهم املدينون ،الذين يتحملون الدين ،إلصالح ذات
البني ،أو لدفع الدايت ،أو يتحملونه لقضاء مصاحلهم اخلاصة.
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أما الذين يتحملون الدين إلصالح ذات البني ،أو لدفع ال ِّد َايت ،فإنه
يُدفع هلم من الزكاة ،فقراء كانوا أو أغنياء ،ويدفع إليهم ما حتملوه من دين دون
زايدة .عن أنس أن النيب  قال« :إن املسألة ال حتل إالّ لثالثة ،لذي فقر
مدقع ،أو لذي غرم مفظع ،أو لذي دم موجع»  .وروى مسلم وأبو داود
والنسائي عن قبيصة بن خمارق اهلاليل قال« :حتملت َمحَالَةً ،فأتيت رسول هللا

 ، أساله فيها ،فقال :أقم حىت أتتينا الصدقة ،فنأمر لك هبا ،مثّ قال :اي
قبيصة ،إن املسألة ال حتل إال ألحد ثالثة :رجل حتمل محالة ،فحلت له املسألة
حىت يصيبها ،مثّ ُيسك ،ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله ،فحلت له املسألة
حىت يصيب قواماً من عيش ،أو قال سداداً من عيش ،ورجل أصابته فاقة حىت
يقول ثالثة من ذوي احلجا من قومه لقد أصابت فالانً فاقة ،فحلت له املسألة
حىت يصيب قواماً من عيش ،أو قال :سداداً من عيش ،فما سواهن يف املسألة
ت أيكلها صاحبها ُس ْحتاً».
س ْح ٌ
اي قبيصة ،فَ ُ

وأما الذين يتحملون الدين لقضاء مصاحلهم اخلاصة ،فيدفع هلم من
الزكاة لقضاء ديوهنم ،إن كانوا فقراء ،أو كانوا غري فقراء ال يقدون على سداد
ديوهنم ،وأما إن كانوا أغنياء يقدرون على سداد ديوهنم ،فال يدفع هلم؛ أل ّهنا ال
حتل هلم.
 - 7يف سبيل هللا :أي يف اجلهاد ،وما َحيتاج إليه ،وما يتوقف عليه،
من تكوين جيش ،ومن إقامة مصانع ،ومن صناعة أسلحة ،فحيثما وردت (يف
سبيل هللا) يف القرآن ،فإهنا ال تعين إالّ اجلهاد ،فيدفع من الزكاة للجهاد ،وما
يلزمه .وال حيدد ذلك مبقدار ،فيجوز أن تدفع الزكاة كلها ،أو بعضها ،للجهاد
حسب ما يرى فيه اخلليفة مصلحة ملستحقي الزكاة .روى أبو داود عن أيب
سعيد قال :قال رسول هللا « : ال حتل الصدقة لغين إالّ يف سبيل هللا»...
176

ويف رواية له ...« :أو لغا ٍز يف سبيل هللا.»...
 - 8ابن السبيل :وهو املنقطع يف سفره ،الذي ال جيد ماالً يوصله إىل
بلده ،فيُعطى من الزكاة مقدار ما يوصله إىل بلده ،قليالً كان أو كثرياً ،كما
يُعطى ما يكفيه من نفقة يف طريقة حىت يصل بلده ،ويعطى من الصدقة ،ولو
كان غنياً يف بلده ،لقول الرسول « : ال حتل الصدقة لغين إالّ يف سبيل هللا،
أو ابن السبيل ،أو »...رواه أبو داود.
وغري هذه األصناف الثمانية املذكورة يف اآلية ،ال جيوز أن تُعطى من
الزكاة ،فال يدفع منها على إقامة املساجد ،أو املستشفيات ،أو املربات اخلريية،
األمة ؛ أل ّن الزكاة ملك خاص
أو على أية مصلحة من مصاحل الدولة ،أو ّ
لألصناف الثمانية ،ال يشاركهم غريهم فيها.
واخلليفة له صالحية النظر يف إعطائها هلذه األصناف ،حسب ما يراه
حمققاً ملصلحة هذه األصناف ،كما كان رسول هللا  ، واخللفاء من بعده،
يقومون بذلك .وجيوز للخليفة أن يوزعها على األصناف الثمانية ،كما جيوز له
أن يقتصر يف إعطائها ،على بعض هذه األصناف ،حسب ما يرى فيه مصلحة
هلذه األصناف ،فإن مل تُوجد هذه األصناف ،حفظت الزكاة يف بيت املال ،يف
ديوان الصدقات ،لتصرف عند احلاجة يف مصارفها .روى أبو عبيد عن ابن
عباس قال عن الصدقة« :إذا وضعتها يف صنف واحد من األصناف الثمانية
َجزأَك» .وكذلك قال عطاء ،واحلسن ،وعن مالك قال« :األمر عندان يف قسم
أ َ
ي
الصدقات ،أن ذلك ال يكون إالّ على وجه االجتهاد من الوايل ،فأ ُّ
األصناف كانت فيه احلاجة والعدد ،أُوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوايل».
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النــقود
النقود يف اإلسالم
النقد يف اللغة يطلق على متييز الدراهم ،وإخراج الزيف منها ،ويطلق
على إعطاء الدراهم وأخذها ،ومنه حديث جابر ومجله ،حني اشرتاه رسول هللا
 منه ،قال« :فنقدين مثنه» رواه الشيخان أي أعطانيه نقداً معجالً .كما
يطلق النقد على العملة نفسها.
عرف النقود أبهنا الشيء الذي اصطلح النّاس على جعله مثناً للسلع،
وتُ َّ
وأجرًة للجهود واخلدمات ،سواءً أكان معدانً أم غري معدن ،وبه تقاس مجيع
السلع ومجيع اجلهود واخلدمات.
وقد كان النّاس يتبايعون ،ويتبادلون السلع واجلهود مقايضةً ،قبل أن
تبادل السلع واجلهود مقايضةً ،يكتنفهُ كثري من
تُعرف النقود .لكن ملا كان ُ
ّ
الصعوابت ،فرضت قيداً على املعامالت التجارية ،فقد ف ّكرت اجلماعات يف
اختيار سلعة أساسية ،هلا قيمة يف ذاهتا ،وسهلة التداول ،لتكون مقياساً تُقاس
به مجيع السلع ومجيع اجلهود ،فأوجدوا النقود لتكون هي وحدة القياس .وملا
كان الذهب والفضة من املعادن الثمينة ،اليت هلا قيمة ذاتية عند البشر من قدمي
الزمان ،فقد اختذوا منهما نقداً ،وس ّكوا منهما الداننري والدراهم ،وال سيما أهنما
يتمتعان ابلندرة النسبية ،كما ميتاز الذهب بعدم قابليته للهالك مع الزمن.
الذهب أساساً لعملتها،
وقد اختذت الدولة الرومانية ،والبالد التابعة هلا،
َ
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شكل ٍ
فس ّكت منه الداننري اهلرقلية ،وجعلتها على ٍ
ووزن معيّنني ،كما اختذت
الفضة أساساً لعملتها ،وس ّكت منها الدراهم،
البالد التابعة هلا ّ
الدولةُ الفارسية و ُ
وجعلتها على شكل ووزن معيّنني ،وكانت داننري الروم على شكل ووزن واحد
ال خيتلف ،وأما دراهم الفرس فكانت عدة أشكال وأوزان.
خاصة قريشاً ،يُتاجرون مع من جاورهم مـن
وكان العرب قبل اإلسالمّ ،
األقــطار والبـلدان          ،
[قريش] ،وكانوا يرجعون من الشام حاملني داننري ذهباً قيصرية ،ومن العراق
اهم فضيةً كسروية ،وأحياانً قليلة من اليمن دراهم محريية ،فكانت ترد إىل
در َ
احلجاز داننري الذهب اهلرقلية ،ودراهم الفضة الساسانية .غري أهنم مل يكونوا
يتعاملون هبذه الداننري والدراهم ع ّداً ،بل وزانً ،ابعتبارها ترباً ،أي ماد ًة صرفة
ذهب أو ٍ
من ٍ
فضة غري مضروبة ،ويغـُضُّون النظر عن كوهنا نقوداً مضروبة،
لتنوع الدراهم ،واختالف أوزاهنا ،والحتمال أ ْن تنقص الداننري من كثرة تداوهلا،
وإن كانت حني ذاك اثبتة الوزن .فلمنع الغنب كانوا يعمدون إىل الوزن ،وكانت
النش ،والنواة ،واملثقال،
خاصة يزنون هبا ،هي الرطل ،واألوقية ،و ّ
هلم أوزان ّ
والدرهم ،والدانق ،والقرياط ،واحلبّة .وكان املثقال عندهم -وهو أساس الوزن-
معروف الوزن ،وزنه اثنان وعشرون قرياطاً إالّ حبّة ،وكان وزن عشرة دراهم
عندهم سبعة مثاقيل.
أقر رسول هللا  التعامل هبذه الداننري والدراهم،
فلما جاء اإلسالمّ ،
وأقر اعتبارها نقداً ،كما أقر األوزان اليت كانت قريش تز ُن هبا هذه الداننري
والدراهم .عن طاووس عن ابن عمر قال :قال رسول هللا « : الوز ُن وز ُن
أهل مكة ،واملكيال مكيال أهل املدينة» رواه أبو داود والنسائي .وروى
ترد على
البالذري عن عبد هللا بن ثعلبة بن صعري قال« :كانت داننري هرقل ُ
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أهل مكة يف اجلاهلية ،وترد عليهم دراهم الفرس البغلية ،فكانوا ال يتبايعون إالّ
على أهنا ترب ،وكان املثقال عندهم معروف الوزن ،وزنه اثنان وعشرون قرياطاً إالّ
كسراً ،ووزن العشرة دراهم سبعة مثاقيل ،فكان الرطل اثنيت عشرة أوقية ،وكل
أقره أبو بكر ،وعمر ،وعثمان،
أوقية أربعني درمهاً ،فأقر الرسول  ذلك ،و ّ
وعلي».
ّ
وقد بقي املسلمون يستعملون الداننري اهلرقلية ،والدراهم الكسرويّة على
شـكلها ،وضرهبا ،وصورها ،طيلة حياة الرسول  ، وطيلة خالفة أيب بكـر
الصـديـق ،وأايم خالفة عـمـر األوىل .ويف سـنـة عشرين من اهلـجـرة ،وهي السـنة
اهم جديدة على الطراز السـاسـاين،
الثامنة من خالفة عمر ،ضرب عمر در َ
وأبقاها على شكلها وأوزاهنا الكسرويّة ،وأبقى فيها الصور والكتابة البهلوية،
وزاد عليها كتابة بعض الكلمات ابحلروف العربية الكوفيّة ،مثل (بسم هللا) ،و
استمر املسلمون يف استعمال الداننري على الطراز البيزنطي،
(وبسم هللا ريب) .و ّ
والدراهم على الطراز الساساين ،مع كتابة بعض الكلمات اإلسالمية ابحلروف
العربية ،إىل أايم عبد امللك بن مروان .ففي سنة  ،75وقيل  76من اهلجرة،
ضرب عبد امللك الدراهم ،وجعلها على طراز إسالمي خاص ،حيمل نصوصاً
إسالمية ،نقشت على الدراهم ابخلط الكويف ،بعد أن ترك الطراز الساساين.
ويف سنة  77من اهلجرة ،ضرب الداننري على طراز إسالمي خاص ،ونقش
عليها نصوصاً إسـالمـية ابخلـط العـريب الكـويف ،وترك الطراز البيزنطي الذي
كانت الداننري عليه .وبعد أن ضرب عبد امللك بن مروان الدراهم والداننري
على طراز إسالمي خاص ،صار للمسلمني نقدهم اخلاص ،على طراز إسالمي
معني ،وختلّوا عن نقد غريهم.
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أوزا ُن الداننري َوال َدر ِاهم

إن وزن الدينار مل خيتلف يف جاهلية وال يف إسالم ،فقد كان اثبت
الوزن ،وكان الدينار البيزنطي هو الذي كان مستعمالً يف أايم اجلاهلية ،وأايم
الرسول  ، واخللفاء من بعده ،مثّ ضرب عبد امللك بن مروان الدينار
اإلسالمي على الوزن نفسه ،وكان الدينار البيزطي يزن مثقاالً .واملثقال مثانية
دوانق ،ووزنه عشرون قرياطاً ،أو اثنان وعشرون قرياطاً إالّ كسراً ،والوزانن شيء
واحد ،أل ّن القراريط فيهما خمتلفة ،وق ّدروا املثقال ابثنني وسبعني حبة شعري،
دق من طرفيه ،كما ق ّدروه بستة آالف حبة من
من الشعري الوسط ،املقطوع ما ّ
الربي املعتدل.
حب اخلردل ّ
وقد أقر رسول هللا  هذا الوزن للدينار ،وربط به أحكام الزكاة،
والديِّة ،والقطع يف السرقة ،فكان هو الوزن الشرعي للدينار ،وهو الوزن نفسه
الذي أعتمده عبد امللك بن مروان ،عندما ضرب الدينار اإلسالمي ،فقد جعله
مثقاالً.
أما الدراهم فقد كانت خمتلفة األوزان ،وكان للفرس ثالثة أنواع من
الدراهم :الكبار ،وكان وزهنا وزن املثقال ،أي عشرين قرياطاً .والصغار ،وكان
وزهنا نصف مثقال ،أي عشرة قراريط .والوسط ،وكان العشرة منها وزن ستة
مثاقيل ،أي أثين عشر قرياطاً .روى البالذري عن احلسن بن صاحل قال:
«كانت الدراهم من ضرب األعاجم خمتلفة ،كباراً وصغاراً ،فكانوا يضربون منها
مثقاالً ،وهو وزن عشرين قرياطاً ،ويضربون منها وزن أثين عشر قرياطاً،
ويضربون بوزن عشرة قراريط ،وهي أنصاف املثاقيل» .وروى عن غري احلسن
بن صاحل فقال« :كانت دراهم األعاجم ما العشرة منها وزن عشرة مثاقيل ،وما
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العشرة منها وزن ستة مثاقيل ،وما العشرة منها وزن مخسة مثاقيل» .وأطلق
على الدراهم الكبار الدراهم البغلية ،أو السود الوافية ،الستيفائها الوزن
األساسي للدرهم .وهو وزن املثقال من الذهب ،أي مثانية دوانق ،والدانق
قرياطان ونصف ،فتكون عشرين قرياطاً .وقد ضربت هبذا الوزن يف العهد
الساساين ،وعهد اخللفاء الراشدين ،واألمويني.
وأطلق على الدراهم الصغار ،اليت هي أنصاف املثاقيل ،الدراهم الطربيّة،
نسبة إىل طربستان ،مكان ضرهبا ،وتزن أربعة دوانق ،وهي تساوي عشرة
قراريط .وأطلق على الدراهم الوسط ،اجلوارقيّة ،نسبة إىل جورقان بلد ضرهبا،
وتزن  4.8دوانق أي أثين عشر قرياطاً ،وملا جاء اإلسالم ،وفرضت الزكاة يف
الفضة ،وجعل يف كل مائيت درهم مخسة دراهم ،اعتربت الدراهم اليت كل عشرة
منها وزن سبعة مثاقيل ،وهي اليت يقال هلا وزن سبعة ،وهي الدراهم الوسط يف
وزهنا ابلنسبة للدراهم .ذلك أ ّهنم مجعوا قراريط الدراهم الكبار والصغار
والوسط ،وق َّسموها على ثالثة فكان الناتج هو  14قرياطاً ،أو  5.6دانق،
ومخ َس ْي حبة من الشعري ،الوسط ،املقطوع ،ما
وتساوي مخسني حبة شعريُ ،
دق من طرفيه ،كما تساوي أربعة آالف ومائيت حبة خردل ،وكان هذا هو
ّ
الدايت .وقد كان هذا الوزن هو
الدرهم الشرعي املعترب يف أحكام الزكاة و ّ
املعروف واملعترب أايم الرسول  . ويف أايم عمر ح ّدد مقداره ابلدوانق
والقراريط ،استناداً إىل حديث الرسول « الوزن وزن أهل مكة» رواه أبو
داود والنسائي .فحددت املقادير والنسب على ما كانت تواضعت عليه قريش
أقرها الرسول  عليها ،وقد كان يطلق على هذا الوزن الدرهم
من أوزان ،و َّ
الشرعي ،وبه كانت تربط األحكام الشرعية يف الزكاة والدايت وغريها ،وهو
وزن الدرهم اإلسالمي نفسه الذي ضربه عبد امللك بن مروان ،بعد أن ختلى
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عن الدراهم الفارسية .وقد نقل الواقدي عن وهب بن كيسان أنه قال« :رأيت
الداننري والدراهم قبل أن ينقشها عبد امللك ممسوحة ،وهي وزن الداننري اليت
ضرهبا عبد امللك .وروى أيضاً عن عبد امللك بن السائب عن أيب وداعة
السهمي ،أنه أراه وزن املثقال قال« :فوزنته ،فوجدته وزن مثقال عبد امللك بن
مروان ،قال :هذا كان عند أيب وداعة بن ضبرية السهمي يف اجلاهلية» .وروى
البالذري عن عثمان بن عبد هللا قال :قال أيب« :قدمت علينا دراهم وداننري
عبد امللك املدينة ،وهبا نفر من أصحاب رسول هللا  ، وغريهم من التابعني،
فلم ينكروا ذلك» ،وقال حممد بن سعد« :وزن الدرهم من درامهنا هذه أربعة
عشر قرياطاً من قراريط مثقالنا الذي جعل عشرين قرياطاً ،وهو وزن مخسة
عشر قرياطاً من إحدى وعشرين قرياطاً وثالثة أسباع».
هذه هي أوزان الداننري الذهبية ،والدراهم الفضية ،والنسب احملددة بني
أنواعها .وحىت يسهل علينا معرفة هذه األوزان ،ال بد من أن نعرف مقاديرها،
حمددة حبساب أوزان اليوم.
وقد أمكن معرفة هذه األوزان بدقّة بعد االكتشافات األثرية ،والعثور
على الداننري البيزنطية ،والدراهم الكسروية ،والداننري والدراهم اإلسالمية،
خاصة اليت ضربت أايم عبد امللك بن مروان ،واليت ضرهبا على وزن الدينار
ّ
والدرهم الشرعيَّني .وقد عثر على نقود عديدة من العصور اإلسالمية ،ال تزال
وس َّجل القائمون على هذه النقود يف املتاحف
حمفوظة يف املتاحف إىل اليومَ ،
بعد فحصها ومتييزها -أوزاهنا ،بدقة اتمة ،على وجه قاطع .فقد وجدوا أنوزن الدينار اإلسالمي ،الذي ضربه عبد امللك بن مروان هو  4.25غراماً ،وهو
وزن السوليدوس نفسه ،وهو نقد الذهب الذي كان شائعاً يف بيزنطة ،وهو
نفسه وزن الدرامخا اليواننية ،اليت اعتمد وزن السوليدوس على وزهنا ،وهو
183

الدينار البيزنطي ،الذي كان متداوالً أايم اجلاهلية واإلسالم.
ومبا أن الدينار هو املثقال ،وأ ّن املثقال هو أساس األوزان ،فبمعرفته
تسهل معرفة أوزان الدراهم ،والدوانق ،والقراريط ،واحلبات ،ابلنسبة إليه.
ومبا أ ّن املثقال يساوي  4.25غراماً ،ويساوي مثانية دوانق ،فيكون وزن
دانق الذهب ابلغرام هو  4.25غراماً وزن املثقال ÷  8دوانق = 0.53125
من الغرام وزن دانق الذهب.
ومبا أن املثقال عشرون قرياطاً ،فيكون وزن القرياط ابلغرام هو 4.25
غراماً وزن املثقال ÷  20قرياطاً =  0.2125من الغرام وزن القرياط.
ومبا أن املثقال يساوي  72حبة من الشعري ،فيكون وزن حبة الشعري
ابلغرام هو:
 4.25غراماً وزن املثقال ÷  72حبة شعري =  0.059من الغرام وزن
حبة الشعري من الذهب ،وهذا يساوي  83.3حبة خردل.
ومبا أن الدرهم يساوي سبعة أعشار املثقال ،وكل عشرة دراهم تساوي
سبعة مثاقيل ،فيكون وزن الدرهم ابلغرام هو 4.25 :غراماً وزن املثقال ×
 2.975 = 10/7غراماً فضة وزن الدرهم.
أو كل  10دراهم =  7مثاقيل  29.75 = 2.975 × 10غراماً وزن
عشرة دراهم ،أو كل  7مثاقيل =  10دراهم  29.75 = 4.25 × 7غراماً
وزن سبعة مثاقيل.
ومبا أن الدرهم يساوي ستة دوانق ،فيكون وزن دانق الفضة ابلغرام هو:
 0.496 = 6 ÷ 2.975من الغرام وزن دانق الفضة.
وملا كانت األوقية اليت يزنون هبا الدراهم تساوي أربعني درمهاً ،فيكون
وزهنا ابلغرامات هو 2.975 :غراماً وزن الدرهم ×  40درمهاً وزن األوقية =
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 119غراماً وزن أوقية الفضة.
هذه هي العملة اليت كانت مستعملة يف أايم اجلاهلية ،وهذه هي أوزاهنا.
أقر استعماهلا ،واختاذها أداة للتداول،
أقر اإلسالم هذه العملة كما هي ،و ّ
وقد ّ
أقر أوزان أهل مكة فيها.
ومقياساً تقاس به السلع واجلهود ،كما ّ
ومع ذلك ،فإن اإلسالم مل يفرضها أداة التداول الوحيدة حني ّقرر
أحكام البيع ،والشراء ،واإلجارة ،بل أطلق لإلنسان أن يتبادل السلع واملنافع
واجلهود أبي شيء يتّم الرتاضي عليه ،دون فرض شيء معني جيري التبادل
على أساسه .فأابح لإلنسان أن يشرتي السيف ابلتمر ،والشاة ابلقمح،
والثوب ابلدينار ،واللحم ابلدرهم ،وأن يعمل يوماً بصاع من زبيب ،وأن يصنع
خزانة خبمسة داننري ،وأن يبين بيتاً حمدداً حبراثة أرض حمددة .وهكذا أطلق
اإلسالم املبادلة للبشر مبا يريدون ،ومبا يتم الرتاضي عليه بينهم ،سواء أكان
ابلسلع ،أم ابجلهود ،أم النقود.
ومع إطالق اإلسالم املبادلة للبشر مبا يريدون ،إالّ أنه عني النقود اليت
تكون املبادلة هبا ،فجعلها الذهب والفضة ،وجعلها املقياس النقدي الذي
يرجع إليه يف قياس السلع واجلهود ،واألساس الذي ُتري عليه مجيع
املعامالت ،وجعلها على وزن معني ،هو وزن أهل مكة «الوزن وزن أهل
مكة».
وقد ربـط اإلسـالم أحكاماً شرعيّة ابلذهب والفضة ،ابعتبارمها ذهـباً
وفضـة ،وابعتبارمها نقداً وعملة ،وأمثاانً لألشياء ،وأجرة للجهود .ومن هذه
األحكام:
 - 1حرم كنـزمها .قال تعاىل     :
ّ
[          التوبة  ]34فجعل حرمة
185

الكنـز منصبة على كنـز الذهب والفضة ،ابعتبارمها ذهباً وفضة ،وابعتبارمها
نقداً ،وأداة للتداول ،وهبما تتم املبايعات واألعمال.
 - 2ربط هبما أحكاماً معينة اثبتة ال تتغري:
أ  -فرض فيهما الزكاة ابعتبارمها نقدين ،وأمثاانً للمبيعات ،وأجرة
وعني هلما نصاابً معيّناً من داننري الذهب ،ودراهم الفضة «يف كل
للجهودّ ،
عشرين ديناراً نصف دينار ...ويف كل ماييت درهم ُخسة دراهم».
ِ
وعني هلا مقداراً معيناً من
ب  -حني فرض ال ّدية جعلهما يدفعان فيهاّ ،
الذهب هو ألف دينار ،ومقداراً معيناً من الفضة هو اثنا عشر ألف درهم .عن
ابن عباس «أن رجالً من بين َع ِد ِ
جعل النيب ِ ديَـتَهُ اثين عشر ألفاً»،
ي قُت َل فَ َ
ّ
أي من الدراهم ،رواه أصحاب السنن ،وعن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن
حزم عن أبيه عن جده «أن رسول هللا  كتب إىل أهل اليمن كتاابً ،فكان يف
كتابه :وإن يف النفس الديّة مائة من اإلبل ...وعلى أهل الذهب ألف دينار»
رواه النسائي.
عني املقدار الذي تقطع فيه يد
جـ  -حني أوجب القطع يف السرقةّ ،
السارق من الذهب بربع دينار ،ومن الفضة بثالثة دراهم ،وجعل ذلك مقياساً
لكل ما يُ ْسرق .عن عائشة عن النيب  قال« :ال تقطع يد السارق إالّ يف
ربع دينار فصاعداً» رواه اخلمسة .وعن ابن عمر« :أن رسول هللا  قطع
جمن ،قيمته ثالثة دراهم» رواه الشيخان وأبو داود.
سارقاً يف ّ
 - 3حني قرر أحكام الصرف يف املعامالت النقدية ،جعلها يف الذهب
والفضة .والصرف هو مبادلة عملة بعملة ،وبيع نقد بنقدّ ،إما من جنسه ،كبيع
وإما من غري جنسه ،كبيع ذهب
الذهب ابلذهب ،وبيع الفضة ابلفضةّ ،
بفضة ،وبيع فضة بذهب .عن أيب بكرة قال« :هنى النيب  عن الفضة
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ابلفضة ،والذهب ابلذهب ،إالّ سـواء بسواء ،وأمران أن نشرتي الفضة ابلذهب
كيف شئنا ،ونشرتي الذهب ابلفضة كيف شئنا» ،أخرجه البخاري ومسلم.

فربط اإلسالم هلذه األحكام الشرعية ابلذهب والفضة ،بوصفهما
نقدين ،وعملة للتداول ،وأمثاانً للمبيعات ،هو إقرار من الرسول  جلعل
الذهب والفضة مها الوحدة القياسـية النقدية اليت تقدر هبا أمثان املبيعات ،وأجرة
اجلهود.
وهذا ٌّ
دال على اعتبار أن النقد يف اإلسالم هو الذهب والفضة؛ أل ّن
مجيع األحكام اليت هلا ارتباط ابلنقود ،ربطت ابلذهب والفضة ابعتبارمها مثناً
جلميع السلع واجلهود ،ونقداً للتداول ،سواء أكاان مسكوكني ،أم كاان ترباً ،أي
غري مسكوكني.
لكن هل هذا يعين أنه ال جيوز للمسلمني ،وللدولة اإلسالمية ،اختاذ نقد
سوامها ،أو التبادل بغريمها؟
أما التبادل بغريمها فهو جائز قطعاً ،وال خالف فيه؛ أل ّن البيع والشراء
كان حيصل أايم الرسول  مقايضة ابلسلع ،بعضها مع بعض ،كما كان
حيصل ابلنقود من الذهب والفضة .وقد أقر الرسول  ذلك كله دون منع،
أو إنكار ،وأابح التعامل به .روى مسلم عن عبادة بن الصامت عن النيب 
قال« :الذهب ابلذهب ،والفضة ابلفضة ،والرب ابلرب ،والشعري ابلشعري ،والتمر

ابلتمر ،وامللح ابمللح ،مثالً مبثل ،سواء بسواء ،يداً بيد ،فإذا اختلفت هذه
األصناف ،فبيعوا كيف شئتم ،إذا كان يداً بيد» ،وروى النسائي عن عبادة
قال ..« :وأمران أن نبيع الذهب ابلفضة ،والفضة ابلذهب ،والرب ابلشعري،
والشعري ابلرب ،يداً بيد ،كيف شئنا».

أما موضوع جواز أو عدم جواز اختاذ املسلمني ،ودولة اخلالفة ،نقداً
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للدولة سوى الذهب والفضة ،فللوصول إىل حكم ذلك ،ال بد من إدراك
الواقع النقدي ،الذي كان موجوداً أايم الرسول  ، ومن الرجوع إىل األحكام
الشرعية اليت ُربطت ابلذهب والفضة.
أما الواقع النقدي الذي كان أايم الرسول  ، فإنه مل يكن هناك نقد
متداول ابعتباره عملة تقاس هبا أمثان املبيعات ،وأجرة اجلهود ،إالّ الذهب
والفضة ،فلم يكن هناك نقود غريمها ،معدنية أو غري معدنية ،ومل تكن هناك
فلوس النحاس أو الرصاص ،كما مل تكن هناك نقود جلدية ،أو ورقية ،بل كان
الذهب والفضة وحدمها مها النقد املعترب ،والعملة املتداولة عند املسلمني .وكان
البيع والشراء يتم هبما وزانً ،ال ع ّداً ،ابعتبارمها ترباً ،ولو كاان مسكوكني.
فالتاجر الذي يبيع سلعة بدينار ،يزن الدينار ليتأكد له أنه مثقال اتم ،مل ينقص
شيئاً من عمليات التبادل ،ومن ابع سلعة بدرهم ،يزن الدرهم ليتأكد من أنه
الوزن املطلوب الذي َّتّ البيع عليه .ومن كان عنده عشرون ديناراً ،وحال عليها
احلول ،ووزهنا فوجدها تنقص قرياطاً ،مل خيرج زكاهتا؛ أل ّهنا نقصت عن نصاب
الزكاة ،ومن كان عنده مائتا درهم ،ووزهنا فوجدها تنقص قرياطاً عن وزن
نصاب الفضة ،مل يزّكها؛ أل ّهنا نقصت عن النصاب.
وهذا يبني أن الذهب والفضة ،من حيث مها ،يعتربان نقداً ومثناً ،بقطع
النظر عن كوهنما مضروبني ،أو غري مضروبني؛ ألنّه قد اصطلح على اعتبارمها
فأقر الرسول  هذا االصطالح،
نقداً تقاس به السلع ،واجلهود ،واخلدماتّ .
وهذا االعتبار ،وبقيا مها النقد املستعمل طيلة حياة الرسول  واخللفاء
الراشدين من بعده ،وأايم األمويني ،والعباسيني ،ومل يُوجد املسلمون طيلة تلك
املدة نقداً غريمها .فإقرار الرسول  لكوهنما نقداً ومثناً ،هو إقرار لواقع
موجود ،ومل أيمر ابختاذ غريمها.
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أما الرجوع إىل األحكام الشرعية اليت ُربطت ابلذهب والفضة ،فإنه
يتبني منها ،أن حترمي الكنـز ال يكون إالّ هبما وحدمها دون سائر األموال .أما
ّ
تص َّور فيه االحتكار وليس الكنـز ،فاملطعومات ال
غريمها من األموال فإنه يُ َ
صور فيها الكنـز؛ أل ّهنا
متكث طويالً ،واحليواانت ،واملواشي ،والطيور ،ال يـُتَ َّ
دائمة النماء ،وملا كان الكنـز ال يظهر إالّ يف النقود ،فقد جاء حكم حترمي
الفضة؛ ألنّه مل يكن موجوداً عند املسلمني نقد سوامها.
الكنـز متعلّقاً ابلذهب و ّ
وإنه وإن ربط الشارع أحكاماً معينة اثبتة ال تتغري هبما ،كأحكام ال ِّديَة،
والزكاة ،فإن الشارع مل يقتصر عليهما يف تلك األحكام ،بل ربط ال ِّديَة والزكاة
بغريمها من األموال ،فقد ربط ال ِّديَة ابإلبل ،والبقر ،والغنم ،واحللية أي الثياب.
والزكاة أوجبها يف املاشية من اإلبل ،والبقر ،والغنم ،ويف الزروع والثمار،
وعروض التجارة ،كما أوجبها يف الذهب والفضة.
لذلك فإن هذه األحكام اليت ُربطت ابلذهب والفضة مل تقتصر عليهما،
بل ربطت بغريمها من األموال .غري أهنا مل تتعرض ٍ
لنقد غريمها .وذلك لعدم
ُ
وجود نقد آخر غريمها .أما أحكام الراب والصرف املتعلّقة هبما ،فإن الراب تعلق
هبما وبغريمها من األموال الربويّة ،اليت حددهتا األحاديث ،وأما الصرف فإنه ال
يكون إالّ يف النقد والعملة املستعملة.
ومن هذا االستعراض لواقع النقود ،الذهبيّة والفضيّة ،اليت كانت
مستعملة يف عهد الرسول  ، ومن استعراض نظام الذهب والفضة ،وفوائده،
صل إىل أ ّن نقد دولة
املفصلة فيما يلي ،ميكن أن يـُتَـ َو َّ
واألنظمة النقديّة األخرى ّ
الفضة أساساً ،لقياس أمثان السلع ،واجلهود ،وإن كان
اخلالفة هو الذهب و ّ
سك القطع الصغرية
الفضة ،عند ّ
جيـوز استعمال معادن أخرى ،مع الذهب و ّ
من نقود الذهب والفضة.
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النُّظُم ِ
النقديّة
النقود نوعان :معدنية ،وورقية .فالنقود املعدنية هي اليت تتخذ من
املعادن ،كالذهب ،والفضة ،والنحاس ،والرصاص ،والنيكل .والنقود الورقية هي
النقود اليت تتخذ من الورق ،انئبة عن الذهب ،أو الفضة ،أو مغطّاة ابلذهب،
أو الفضة ،أو هبما معاً ،تغطيةً كليةً ،أو جزئيةً ،أو غري ٍ
انئبة عنهما ،وال مغطاة
هبما.
وقد درج العامل على اختاذ الذهب والفضة عملة ونقداً إىل قبيل احلرب
العاملية األوىل ،حني أوقف التعامل هبما ،مثّ رجع بعد احلرب العاملية األوىل إىل
استعمال الذهب والفضة رجوعاً جزئياً ،مثّ اخذ يتقلّص هذا التعامل .ويف سنة
1971م ،أُلغي التعامل ابلذهب والفضة إلغاء كلياً ،حني قرر الرئيس األمريكي
نيكسون يف 1971/7/15م رمسياً ،إلغاء نظام بريتون وودز القاضي بتغطية
الدوالر ابلذهب ،وبربطه به بسعر اثبت.
والنظام النقدي هو جمموعة القواعد اليت يتم على أساسها إجياد النقود
وتدبريها يف دولة من الدول .واحملور األساسي لكل نظام نقدي هو تعيني
الوحدة النقدية األساسية اليت تنسب إليها قيم األنواع األخرى من النقود ،فإذا
حتددت مثالً الوحدة النقدية األساسية مبقدار معني من الذهب كانت هذه
الوحدة هي النقد األساسي هلذا النظام .ويستمد النظام النقدي عادة تسميته
من طبيعة النقد األساسي املتخذ فيه .فإذا كان النقد األساسي هو الذهب،
أُطلق على هذا النظام نظام الذهب ،أو قاعدة الذهب ،وإذا كان النقد
مكوانً
األساسي هو الفضة ،أطلق عليه نظام الفضة .وإذا كان النقد األساسي ّ
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من وحدتني  -ذهباً وفضة  -أطلق على هذا النظام نظام املعدنني .وإذا كانت
قيمة وحدة النقد األساسية ال تربطها عالقة اثبتة ابلذهب ،أو الفضةُِ ،مسّ َي
هذا النظام ابلنظام النقدي اإللزامي ،سواء أكان متخذاً من املعدن ،كالنقود
النحاسية ،أو متخذاً من الورق كالنقود الورقية (بنكنوت).
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النِّظَــام املعدين
تتكون وحدته النقدية األساسيّة من
النظام املعدين هو النظام الذي ّ
مكونة من معدن واحد،
املعدن .وهو ّإما أن تكون وحدته النقدية األساسية ّ

مكونة من معدنني.
ّ
وإما أن تكون ّ

نظام املعدن الواحد

هو النظام النقدي املعدين الذي يرتكز على معدن و ٍ
احد ،ذهباً أو
فضة .وهذا النظام ميكن أن يتمثل يف أشكال ثالثة هي:
 - 1نظام املسكوكات الذهبية ،أو الفضية.
 - 2نظام السبائك الذهبية ،أو الفضية.
ابلفضة.
 - 3نظام الصرف ابلذهب ،أو ّ

املسكوكات الذهبيّة أو الفضيّة
نظام ْ

هو النظام الذي تتداول فيه قطع ذهبية ،أو قطع فضية ،مسكوكة بعيار

وأوزان اثبتة معينة ،تكون هي أداة التداول بنفسها ،وقد تـُتَ َداول إىل جانب
القطع الذهبية ،أو الفضية ،أوراق انئبة عن الذهب أو الفضة ،متثلها متثيالً
كامالً ،وتُستبدل هبا يف أي وقت ،دون ٍ
قيد أو عائق.
َْ
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السبَائك الذهبيَّة أو الفضيّة
نظام ّ

ب فيه قطع املسكوكات الذهبية أو الفضية من
هو النظام الذي تُ َ
سح ُ
التداول ،وحتتفظ الدولة أو البنوك املركزية فيها بسبائك الذهب ،أو الفضة ،يف
خزائنها ،وتُصدر نقوداً ورقيةً انئبةً عن الذهب ،أو الفضة ،تطرحها للتداول،
وفيها قابلية االستبدال ابلذهب أو الفضة.
غري أن الدول عندما عمدت إىل نظام السبائكّ ،حدَّت من اإلمكانية
املطلقة الستبدال الذهب أو الفضة ابلنقود الورقية ،وجعلتها يف حدود ضيقة،
وس ّكت سبائك أبحجام كبرية ،حىت ال يستطيع كل إنسان شراءها ،كي ُحيافظ
على احتياطي الذهب ،أو الفضة ،وليُ َسدَّد منه أي عجز يف ميزان املدفوعات،
وحىت ُحيَال دون تسرب الذهب أو الفضة إىل اخلارج .وبذلك أوجدت الدول
اليت اختذته نظاماً نقدايً هلا ،نوعاً من اإلدارة النقدية ،وشيئاً من الرقابة على
حركات الذهب والفضة.

ابلذهب أو ِ
ِ
ضة
الصرف
الف ّ
نظام َ

وهو النظام الذي يتميز أبن الوحدة النقدية للبلد الذي يتخذه ،ال حتدد
مباشرة على أساس الذهب أو الفضة ،بل حتدد على أساس ارتباطها بعملة بلد
آخر ،يسري على نظام الذهب أو الفضة ،كما كان حيصل يف ارتباط عملة
البالد التابعة ،بعملة البالد املتبوعة اليت تسري على قاعدة الذهب أو الفضة،
كالعملة السورية واللبنانية اليت كانت مربوطة ابلعملة الفرنسية أايم االنتداب،
وكالعملة املصرية والعراقية اليت كانت مربوطة ابلعملة اإلجنليزية أايم كانتا حتت
السيطرة الربيطانية.
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املعدنني
نظام َ

وهو النظام الذي يكون نقده األساسي مكوانً من وحدتني ،ذهباً
وفضة .وال بد يف هذا النظام ،من حتديد نسبة اثبتة يف الوزن والعيار ،بني
وحدة الذهب ووحدة الفضة ،حىت ميكن قياس إحدامها ابألخرى ،ومعرفة قيمة
استبداهلا هبا .ويف هذا النظام تـُتَ َد َاول قطع الوحدات الذهبية جبانب قطع
الوحدات الفضية .ومن الدول من كانت حتدد نسبة قانونية ،الستبدال
الوحدات الذهبية ابلوحدات الفضية ،ليكون سعر الصرف اثبتاً بينهما.
إ ّن اختاذ نظام الذهب والفضة يقتضي أن حتدد وحدته النقدية
األسـاسـية من الذهب والفضة ،بوزن وعيار معيّنني واثبتني ،وأن يُطلق للناس
شراء الذهب والفضة وبيعهما ،واستريادمها ،وتصديرمها ،دون أن يُقـيّـدوا أبي
قـيـد ،وأن تُوفّر هلم إمكانية حتويل العمالت األخرى إىل الذهب والفضة،
وحتويل الذهب والفضة إىل تلك العمالت ،لتسهيل عمليّات التجارة اخلارجية،
وأن ُمي ّكن النّاس من حتويل سبائك الذهب والفضة إىل مسكوكات ،وحتويل
ك يف الدولة.
املسكوكات إىل سبائك ،بتكلفة بسيطة أتخذها دار َّ
الس ّ
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النظام الورقي هو النظام الذي يتخذ النقود الورقية أداة للتداول ،والنقود
ذمة
الورقية هي عبارة عن واثئق متداولة تصدر حلامله ،ومتثّل ديناً معيناً يف ّ
الدولة ،أو السلطة النقدية اليت أصدرهتا ،إن كانت هذه األوراق انئبة عن
الذهب أو الفضة ،أو كانت أوراقاً وثيقة مغطاة بذهب ،أو فضة.
والنقود الورقية قد تكون انئبة عن الذهب ،أو الفضة ،املوجودة عند
الدولة ،فتمثّلهما متثيالً كامالً ،أي إن الغطاء الذهيب ،أو الفضي ،هلذه األوراق
النقدية املتداولة ،ميثّل قيمتها مائة يف املائة ،وحلامل هذه األوراق النقدية النائبة
احلق يف أن ُحي ّوهلا إىل ذهب أو فضة ،حسب غطائها ،مىت شاء ،ودون قيد،
أو ح ّد .وهذه األوراق النائبة تعترب يف واقعها من النظام املعدين ،وكل ما يف
األمر أنّه بدالً من تداول الذهب أو الفضة بعينها ،تقوم هذه األوراق النقدية
النائبة مقامها يف التداول ،ابعتبارها انئبة عنها.
وقد تكون هذه النقود الورقية مغطّاة جبزء من قيمتها  -ذهباً أو فضة -
بنسبة حمددة معينة .ويطلق على هذه النقود الورقية (النقود الوثيقة)  ،ومع أهنا
ليست مغطّاة تغطيةً كاملةً ابلذهب أو الفضة ،فإن الثقة هبا حصلت من الثقة
يف اجلهة اليت أصدرهتا ،ويكون القسم املغطّى منها ابلذهب أو الفضة عملةً
انئبة عن الذهب ،أو الفضة ،يف حني يُعترب القسم الباقي ،الذي ال يقـابـلـه
ذهـب ،أو فضة ،نقوداً ورقية وثيقة ،تستمد قوهتا يف التداول من ثقة النّاس
ابجلهة اليت أصدرهتا.
ونوع اثلث من النقود الورقية هو النقود الورقية اليت ليس هلا أي غطـاء
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مطـلـقـاً من ذهب ،أو فضة ،وال هي انئبة ،عن ذهب أو فضة ،ويُطلق عليها
(النقود الورقية اإللزامية)  .وهي نقود غري قابلة للصرف ابلذهب ،أو الفضة،
وتستند قيمتها إىل قوة اإلبراء العام اليت يضفيها عليها القانون ،وليس هلا أية
قـيـمـة سـلعية يف ذاهتا ،وإمنا تستمد قيمتها من القانون الذي فرضها عملة
للتداول .فلو أُلغي التعامل هبا ،أو فقدت ثقة النّاس هبا ،أصبحت عدمية
الفائدة.
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إصدار النقود
كل دولة من الدول تصطلح على اختاذ وحدة معينة ،من شيء معني،
ُتعلها أساساً تنسب إليها األشياء األخرى واجلهود ،وتقاس هبا ،وتس ّكها على
شكل معني ،وطراز خاص هبا ،بوزن وعيار حمددين اثبتني .وقد درجت
اجملتمعات ،من قدمي الزمان ،على جعل هذه الوحدة القياسية من األشياء اليت
هلا قيمة يف ذاهتا ،فاختذوا الذهب والفضة مقياساً تنسب إليه مجيع السلع
واجلهود ،لكون الذهب والفضة هلما قيمة ذاتية يف العامل أمجع ،وس ّكوا منها
معني ،وطراز خاص ،بوزن وعيار معينني حمددين.
قطعاً نقدية على شكل ّ
إن الدولة اليت تتّخذ الوحدة الذهبية ،أو الفضية ،أساساً لنقدها تكون
سائرة على النظام املعدين ،فإن جعلت الوحدة الذهبية هي األساس لنقدها،
الذي تس ّكه عملةً هلا ،تكن سائرة على قاعدة الذهب ،أو على نظام الذهب،
وإن جعلت الوحدة الفضية هي األساس لنقدها ،الذي تس ّكه عملةً هلا ،تكن
سائرة على قاعدة الفضة ،أو على نظام الفضة ،وإن جعلت وحدة الذهب،
ووحدة الفضة -جنباً إىل جنب -أساساً لنقدها ،الذي تس ّكه عملةً هلا ،تكن
سائرة على قاعدة الذهب والفضة ،أو على نظام املعدنني.
أما الدولة اليت تتّخذ النقود الورقية عملةً هلا تبادل هبا السلع واجلهود،
فإهنا تكون سائرة على نظام النقد الورقي .فإن كان الورق الذي تطبعه ،وُتعله
نقداً وعملةً هلا ،انئباً عن ذهب أو فضة ،تكن الدولة سائرة على نظام النقد
الورقي النائب .وإن كان الورق الذي تطبعه ،وُتعله نقداً هلا ،له غطاء ذهيب،
أو فضي ،يعادل نسبة معينة من قيمته ،تكن سائرة على نظام النقد الورقي من
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نوع الوثيقة.
أما إن كان الورق الذي تطبعه وتصدره ،وُتعله نقداً وعملةً هلا ،ليس
انئباً عن ذهب ،أو فضة ،وليس له أي تغطية من ذهب أو فضة ،اعتربت
الدولة سائرة على النظام الورقي اإللزامي.
وقد اختذت الدولة الرومانية وحدة اثبتة من الذهب حم ّددة الوزن والعيار
أساساً لعملتها ،وس ّكت على أساس هذه الوحدة قطعاً من النقود الذهبية على
شكل معني ،وطراز خاص نقشته بنقوش معينة ،وجعلت هذه القطع الذهبية
املسكوكة نقداً وعملةً هلا ،طرحتها للتداول ،وبذلك كانت قد اختذت قاعدة
الذهب يف إصدار عملتها ،وسارت فيها على نظام املسكوكات الذهبية.
أما الدولة الساسانية ،فإهنا قد اختذت وحدة الفضة أساساً لعملتها،
وجعلتها على ثالثة أوزان ،وس ّكت على أساس هذه األوزان درامهها الفضية
خاصة ،وجعلت هذه القطع
على شكل معني ،وطراز خاص نقشته بنقوش ّ
الفضية املسكوكة نقداً وعملةً هلا ،طرحتها للتداول ،فكانت بذلك قد أخذت
بقاعدة الفضة ،وسارت فيها على نظام املسكوكات الفضية.
أما املسلمون ،فإهنم قد اختذوا وحدة الذهب ،ووحدة الفضة ،أساساً
للنقد والعملة عندهم ،فاستعملوها معاً جنباً إىل جنب ،غري أ ّهنم كانوا يتخذون
من الداننري البيزنطية ،والدراهم الكسروية ،نقداً هلم ،ومل يس ّكوا نقداً خاصاً
هبم ،منذ أايم الرسول  ، واخللفاء من بعده ،حىت أايم عبد امللك بن مروان.
ففي عهده ضرب عبد امللك نقداً إسالمياً خاصاً ،جعله على شكل معني،
خاصة ،وجعله قائماً على وحدة الذهب
وطراز خاص ،نقشه بنقوش إسالمية ّ
ووحدة الفضة ،بوزن الدينار والدرهم الشرعيني ،وبذلك يكون املسلمون قد
ساروا على قاعدة الذهب والفضة ،أي على قاعدة املعدنني .ويف أواخر أايم
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سك املسلمون ،جبانب الذهب
العباسيني ،ويف أايم األاتبكة يف مصرّ ،
والفضة ،نقوداً من النحاس ،لشراء حم ّقرات األشياء هبا ،ابعتبار أن قيمة
النحاس الذاتية قليلة ،ومل يكن انئباً عن الذهب والفضة ،وإّمنا كان قائماً بذاته
معتمداً على قيمته كنحاس ،لذلك كان لشراء حم ّقرات األشياء ،إالّ أنه ملا قَ ّل
الذهب والفضة يف زمن األاتبكة ،صاروا يشرتون به مجيع السلع ،جليلها،
وحقريها.
وقد استمر العامل يسري على قاعدة الذهب والفضة ،على أساس نظام
املسكوكات ،إىل أوائل القرن العشرين ،وكانت كل دولة تسك عملتها الذهبية،
أو الفضيّة ،على شكل وطراز معني خاص هبا ،وبعيار ووزن حمددين اثبتني ،إىل
أن ختّلت الدول الكربى االستعمارية ،قبيل احلرب العاملية األوىل ،عن قاعدة
الذهب والفضة ،و ّاختذت األوراق النقدية اإللزامية عملة هلا.
هذا هو واقع إصدار النقود ،وواقع ما سار عليه املسلمون من اختاذ
النقود وإصدارها ،وواقع احلكم الشرعي يف إصدارها.
وعليه ،فإن على املسلمني أن يكون نقدهم هو الذهب والفضة ،وعلى
دولة اخلالفة أن ُتعل نقدها هو الذهب والفضة ،وأن تسري على قاعدة
الذهب والفضة ،أي على قاعدة املعدنني ،كما كان احلال أايم الرسول ، 
تسك الداننري الذهبيّة ،والدراهم الفضية ،وأن
واخللفاء من بعده .وعليها أن ّ
تس ّكهما من مادة الذهب والفضة اخلالصة ذات العيار العايل ،وأن ُتعل
الداننري والدراهم على شكل معني ،وطراز إسالمي خاص بدولة اخلالفة ،وأن
فتسك
ُتعل وزن دينار الذهب هو وزن الدينار الشرعي ،أي وزن املثقال،
ّ
الداننري بوزن  4.25غراماً للدينار الواحد ،الذي هو وزن املثقال ،وأن ُتعل
وزن درهم الفضة هو وزن الدرهم الشرعي ،الذي يطلق عليه وزن سبعة ،أي
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كل عشرة دراهم منها وزن سبعة مثاقيل ،فتسك الدراهم بوزن  2.975غراماً
للدرهم الواحد.
تسك الدينار الذهيب ،وأجزاءه ،ومضاعفاته ،على
وميكن للدولة أن َّ
الشكل التايل:
وزهنا ابلغرام
املسكوكات
 1.0625غراماً ،وهو الذي تقطع فيه يد السارق.
 - 1ربع دينار
 2.125غراماً ،وهو املقدار الواجب يف نصاب الزكاة.
 - 2نصف دينار
 4.25غراماً.
 – 3دينار
 21.25غراماً ،وهي ربع نصاب الزكاة.
 - 4مخسة داننري
 42.5غراماً ،وهي نصف نصاب الزكاة.
 - 5عشرة داننري
 85غراماً ،وهي نصاب الزكاة.
 - 6عشرون ديناراً
وهبذا الشكل تكون قد س ّكت قطعة بوزن نصاب الزكاة ،وقطعة بوزن
الدينار الذي هو أساس وزن الذهب ،وقطعة بوزن نصف دينار ،وهو املقدار
الواجب يف نصاب الزكاة ،وقطعة ربع دينار ،وهو املقدار الذي تقطع فيه يد
السارق.
تسك الدرهم الفضي ،وأجزاءه ،ومضاعفاته ،على
كما ميكن للدولة أن ّ
الشكل التايل:
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املسكوكات
 - 1نصف درهم
 - 2درهم
 -3مخسة دراهم
 - 4عشرة دراهم
 - 5عشرون درمهاً

وزهنا ابلغرام
 1.4875غراماً.
 2.975غراماً.

 14.675غراماً ،وهو املقدار الواجب يف نصاب الفضة.

 29.75غراماً.
 59.50غراماً.

ٍ
وحدات أصغر من ذلك ،من الفضة ،لتسهيل
بسك
كما تقوم الدولة ِّ
احلصول على ُحمقـَّرات األشياء .ونظراً ِ
لكون حمتوى هذه الوحدات من الفضة
يكون قليالً ،ويصعب التعامل به ابعتباره مسكوكات صافية ،يُضاف إليه
تبني نسبة وزن الفضة يف
أجزاء معينةٌ من املعادن غري الثمينة ،على أن ّ
أي لَبس فيها.
الوحدات املسكوكة ،بشكل ُ
مينع ّ
وعلى دولة اخلالفة أن تعمل إلرجاع العامل إىل التعامل ابلذهب والفضة،
حىت ال تبقى دولة كأمريكا متح ّكمة يف النقد يف العامل ،تلعب به وفق مصاحلها
اخلاصة.

ضة
عيَار الذهب َوالف ّ

كانت الدولة اإلسالمية ،يف خمتلف عهودها ،حتافظ على عيار الذهب
والفضة ،ليبقى خالصاً من أية شائبة ،وقد كانت حترص على أن يـُنَـ ّقى تنقية
اتمة ،حىت يكون عايل العيار .وكانت متنع غش الذهب والفضة ،وتوقع العقوبة
على كل من يغش الداننري أو الدراهم.
لذلك جيـب أن تكون دنـانري الذهب ،ودراهم الفضة ،خالصة دون أن
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ـأي معدن آخـر ،وجيـب أن مينع غشـها ،وأن توقـع العقوبـة عـلى كـل من
ختـلط ب ّ
حمرم ،قـال رسول هللا : 
خيلـطها أبي معـدن آخر؛ أل ّن ذلك غـش ،والغ ّ
ـش ّ
«ليس منا من غش» رواه أبو داود وابن مـاجة ،وروى مسلم والرتمذي« :من
غشنا فليس منا».

ضة
نِ ْسبة الذهب إىل الف ّ

جيب على دولة اخلالفة أن ترتك نسبة الصرف بني الذهب والفضة دون
حتديد ،فيصرف الذهب ابلفضة ،والفضة ابلذهب ،ابلسعر الدارج يف
األسواق ،حسب العرض والطلب ،كما كان احلال أايم الرسول  ، واخللفاء
من بعده .فرسول هللا  مل حي ّدد نسبة معينة بني الذهب والفضة ،ومل يفرض
سعر صرف حم ّدداً بينهما ،بل ترك للمسلمني أن يبيعوا الفضة ابلذهب،
والذهب ابلفضة كيف شاؤوا ،يداً بيد ،دون حتديد نسبة معينة بينهما .قال
« : بيعوا الذهب ابلفضة كيف شئتم يداً بيد» رواه الرتمذي ،وعن ابن عمر
قال« :كنت أبيع اإلبل ابلبقيع ،فأبيع ابلداننري ،وآخذ الدراهم ،وأبيع ابلدراهم
وآخذ الداننري ،آخذ هذه من هذه ،وأعطي هذه من هذه ،فأتيت النيب ، 
إين أبيع اإلبل
وهو يف بيت حفصة ،فقلت :اي رسول هللا ،رويدك أسألكِّ ،
ابلبقيع ،فأبيع ابلداننري ،وآخذ الدراهم ،وأبيع ابلدراهم وآخذ الداننري ،آخذ
هذه من هذه ،وأعطي هذه من هذه ،فقال رسول هللا « : ال أبس أن
أتخذها بسعر يومها ،ما مل تفرتقا وبينكما شيء» رواه أبو داود.

وهذا غري بيع الذهب ابلذهب ،والفضة ابلفضة .فهذا البيع جيب فيه
التساويِ « :مثْـالً ِمبِثـْـل»« .ويداً بيد» .قال « : الذهب ابلذهب والفضة

ابلرب ،والشعري ابلشعري ،والتمر ابلتمر ،وامللح ابمللح ،مثال مبثل،
ابلفضة والبُـ ُّر ُ
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يداً بيد ،فمن زاد أو استزاد فقد أرىب ،اآلخذ واملعطي فيه سواء» رواه مسلم.
متغرية وغري اثبتة ،وتتوقَّف على توفر ماديت
ونسبة الذهب إىل الفضة ِّ
الذهب والفضة ،وقلَّتهما ،وعلى العرض والطلب .وقد كانت النسبة يف أايم
الرسول  حوايل  ،10 :1ويف أايم عمر  ،12 :1مثّ  ،14 :1وكانت يف
عام  1981م قد وصلت إىل  ،45 :1مثّ بعد ذلك ،يف خالل شهور ،إىل
 .16 :1فالنسبة بينهما غري اثبتة .لذلك فإن حتديد نسبة صرف معينة واثبتة
بني الذهـب والفضـة فيها ضرر ،أل ّن كالً من الذهب والفضة -إذا ُح ّدد سعر
الصرف بينهما بنسـبـة قانونية حمـددة -يكـون عرضـة ألن ختتلف قيمته القانونية،
عن قيمته السوقية ،فإذا حصل هذا االختالف يف داخل الدولة ،أو يف
هرب
األسواق اخلارجية ،فسيرتتب عليه اختفاء النقد الذي ارتفع سعره ،وسيُ ّ
إىل اخلارج ،إن كانت قيمته السوقية يف اخلارج أعلى من قيمته القانونية يف
الداخل.
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فوائد نـظام الذهب ِ
ضة
والف ّ
الفضة مها النقد املتداول يف العامل ،مل تكن هناك
عندما كان الذهب و ّ
مشاكل نقدية يف العامل مطلقاً .واملشاكل النقدية مل حتصل إالّ بعد أن ختلّى
الفضة ،ملا تفنّنت الدول االستعمارية يف أساليب
العامل عن نظام الذهب و ّ
االستعمار االقتصادي واملايل لتمكني السيطرة على العامل ،فاختذوا النقد وسيلة
وحولوا النقد إىل
من وسائل االستعمار ،وختّلوا عن قاعدة الذهب والفضةّ ،
أنظمة أخرى ،اعتربوا فيها الودائع املصرفية ،والنقود اإللزامية اليت ال تستند إىل
ذهب أو فضة من كمية النقود ،وأخذوا يتالعبون بنقد العامل وفقاً ملصاحلهم،
فخلقوا االضطراابت النقدية ،وأوجدوا املشاكل االقتصادية ،وزادوا من إصدار
القوة
النقود اإللزامية ،مما أوجد هذا
ّ
التضخم الكبري يف النقد ،وأدى إىل تدهور ّ
الشرائية للنقود .وما ذلك إالّ من جراء التخلّي عن قاعدة الذهب والفضة.
وقاعدة الذهب والفضة هي وحدها القادرة على القضاء على هذه
عم العامل ،وعلى إجياد
املشاكل النقدية ،وعلى هذا
ّ
التضخم الشديد الذي ّ
استقرار نقدي ،وثبات ألسعار الصرف ،وتقدم يف التجارة الدولية .ذلك أن
نظام الذهب والفضة حيمل مزااي اقتصادية عديدة ،منها:
 - 1إن كون الذهب والفضة سلعة يتحكم يف إنتاجها العاملي تكاليف
التنقيب ،واالستخراج ،والطلب عليه مقابل الطلب على السلع األخرى
واخلدمات ،جيعل تزويد العامل ابلنقد ليس حتت رمحة الدول االستعمارية ،كما
حيصل يف النظام الورقي ،والذي تستطيع الدول مبوجبه ،أن تضع من النقد ما
تشاء يف األسواق ،عن طريق طباعة املزيد منه ،كلّما أرادت حتسني ميزان النقد
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واملدفوعات مع الدول األخرى.
 - 2إن نظام الذهب والفضة ال يعرض العامل فجائياً لزايدة املتداول
منه ،كما حيصل يف العملة الورقية ،وبذلك أيخذ النقد صفة الثبات واالستقرار،
وتزداد الثقة به.
 - 3إن نظام الذهب والفضة حيتوي على ميزان لتعديل اخللل يف
كالتدخل
تدخل من البنوك املركزية،
ّ
مدفوعات الدول فيما بينها تلقائياً ،دون ّ
اختل سعر الصرف بني عمالت الدول .فإن زايدة
احلاصل اآلن ،كلّما
ّ
الواردات على الصادرات سيزيد يف حصيلة الدول األخرى من نقود الدولة،
وسيزيد من خروج الذهب والفضة إىل اخلارج ،وابلتايل إىل اخنفاض األسعار يف
الداخل ،مما جيعل البضائع الداخلية أرخص من املستوردة ،مما يقلّل االسترياد يف
النهاية .هذا فضالً عن أن الدولة ستخشى من فقدان احتياطيها من الذهب
والفضة ،إذا استمر اخللل يف ميزان املدفوعات ،بينما يف ظل النظام الورقي،
تلجأ الدولة ،كلّما اختل ميزان املدفوعات ،إىل زايدة طباعة األوراق النقدية؛
سيؤدي إىل مزيد من التضخم،
ألنّه ال تُوجد قيود على إصدارها ،مما
ّ
والخنفاض القوة الشرائية للعملة .أما يف النظام الذهيب والفضي ،فإنه ال ميكن
للدولة التوسع يف إصدار أوراق النقد ،ما دام ورق النقد قابالً للتحويل إىل
ذهب وفضة بسعر حمدد؛ أل ّن الدولة ختشى إن توسعت يف اإلصدار ،أن يزداد
الطلب على الذهب ،فتعجز عن مواجهة هذا الطلب ،أو أن خيرج إىل اخلارج
فتفقد احتياطيها.
 - 4إن كون الذهب وحدة نقدية ال تتحكم فيها الدول ،جيعل هلا ميزة
عظيمة ،من حيث إن كمية أي نقد يف الدولة تكفي ملا حيتاجه السوق من
تبادل نقدي ،بغض النظر عن كوهنا كبرية أو قليلة ،حيث إن السلع كلها أتخذ
205

سعر تبادل معها .ويزداد اإلنتاج من السلع األخرى ،وتنخفض األسعار .بينما
يف النظام الورقي ال تؤدي زايدة النقد إىل ذلك ،بل تؤدي إىل اخنفاض القيمة
يتبني أن نظام الذهب والفضة هو
الشرائية للنقد ،مما يوصل إىل التضخم .وهبذا ّ
التضخم ،بينما النظام الورقي يزيد يف ح ّدته.
الذي يقضي على
ّ
 - 5إن نظام الذهب والفضة يتمتّع بكون سعر الصرف بني عمالت
الدول املختلفة اثبتاً ،حيث إن كل عملة منها مقدرة بوحدات معينة من
الذهب أو الفضة .وبذلك ،فإن العامل كله سيكون له نقد واحد يف احلقيقة من
الذهب أو الفضة ،مهما اختلفت العمالت ،وسيتمتع العامل حينئذ حبرية
ُتارية ،وانتقال السلع واألموال بني دول العامل املختلفة ،وتذهب صعوابت
القطع والعملة النادرة ،مما يرتتب عليه تق ّدم يف التجارة الدولية؛ أل ّن التجار ال
خيشون التوسع يف التجارة اخلارجية ،أل ّن سعر الصرف اثبت.
 - 6إن نظام الذهب والفضة حيفظ لكل دولة ثروهتا الذهبية والفضية،
فال حيصل هتريب الذهب والفضة من بلد إىل آخر ،وال حتتاج الدول إىل أية
مراقبة للمحافظة على ذهبها وفضتها ،ألهنما ال ينتقالن من عندها إالّ مثناً
لسلع أو أجرة ملستخدمني.
ومجيع هذه الفوائد تتحقق يف نظام املعدن الواحد ،ذهباً كان أو فضة،
ويف نظام املعدنني من الذهب والفضة .ويُزاد على ذلك أن نظام املعدنني يزيد
الكلي للنقود
يف حجم القاعدة املعدنية ،مما يرتتب عليه أن يصبح العرض
ّ
أكرب ،وذلك مي ّكن الدولة من مقابلة حاجة النّاس إىل النقد يف يسر وسهولة،
القوة الشرائية للوحدة النقدية ،ومستوى األسعار،
مما يُوجد مرونة أكثر ،وجيعل ّ
متيل إىل درجة أكرب من الثبات.
هذه مزااي وفوائد قاعدة الذهب والفضة ،وهي ال ختلو من مشاكل،
206

نتيجة لالحتكارات العاملية ،ولوجود احلواجز اجلمركية ،ولرتكز الكمية العظمى
من الذهب والفضة يف خزائن الدول الكبرية ،والدول اليت زادت طاقتها على
اإلنتاج ،وقدرهتا على املنافسة يف التجارة الدولية ،أو نبوغها ابلعلماء ،والفنيني،
واملهندسني ،والختاذ نظام النقد الورقي اإللزامي بدالً من نظام الذهب والفضة.
ولكي تتخطّى الدول اليت تتخذ قاعدة الذهب والفضة هذه العقبات،
خاصة إذا بقيت دول العامل الكربى ،والدول اليت هلا أتثري يف
وهذه املشاكل ّ -
التجارة الدولية ،تسري على غري قاعدة الذهب والفضة  -فإن عليها أن تسري
على سياسة االكتفاء الذايت ،فتقلّل من استريادها ،وتعمل على أن تتبادل
السلع اليت تستوردها بسلع موجودة عندها ،ال ابلذهب وال ابلفضة ،كما عليها
أن تعمل على بيع السلع املوجودة عندها بسلع حتتاج إليها ،أو ابلذهب
والفضة ،أو العملة اليت هي يف حاجة إليها السترياد ما حتتاج إليه من سلع
وخدمات.
وزيـادة عـلى ذلـك ،فعـلى الدولـة اليت تســري علـى قاعـدة املعدنني -
الذهب والفضة  -أن تتجنب حتديد سعر صرف اثبت بني وحدة الذهب،
ووحدة الفضة ،وعليها أن ترتك سعر الصرف ،يتبع تقلب األسعار؛ أل ّن حتديد
سعر صرف اثبت بني الوحدتني سيرتتّب عليه اختفاء الوحدة النقدية ،اليت
ترتفع قيمتها السوقية على قيمتها القانونية من التداول ،وبقاء الوحدة النقدية
الرخيصة؛ أل ّن النقد الرخيص يطرد النقد اجليد من التداول.

العامل
املوجود يف َ
كفاية الذهب ُ

إن نظام الذهب هو النظام الصاحل ملنع احلكومات من إجياد كميّات من
النقود الورقية بال رصيد ،واليت تؤدي إىل التضخم .ونظام الذهب يق ّدم وحدة
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اثبتة للتعامل الدويل ،مما يشجع على التجارة الدولية.
لكن هل الذهب املوجود يف العامل يكفي إلعادة العامل إىل السري على
قاعدة الذهب ،كما كان يف السابق؟ وهل يكفي لتقدمي ما يلزم من نقود
للعمليات التجارية؟ وهل عند دولة اخلالفة من الذهب ما ميكنها من العودة
إىل قاعدة الذهب؟
وإجابةً على هذه األسئلة نقول :نعم ،إن الذهب املوجود يف العامل
يكفي إلعادة العامل إىل السري على قاعدة الذهب ،وفيه املرونة الكافية لتقدمي
ما يلزم من نقود لتغطية العمليات التجارية ،واحلاجات االقتصادية يف العامل،
وذلك لألسباب اآلتية:
 - 1خالل التاريخ اإلنساين ،مل حيظ معدن من املعادن مبثل ما حظي
به الذهب من عناية ،فجميع ما استخرجه اإلنسان من الذهب ال يزال
يُستخدم إىل اليوم ،على الرغم من كونه قد استخرج قبل آالف السنني ،حيث
ِ
يؤدي إىل انعدامه ،بل كل ما حيصل
أ ّن املستخرج منه ال يُستهلك استهالكاً ّ
ُ
وإما بدخوله يف صناعة ،أو إعادة
لي،
ح
أو
نقد
صورة
يف
ا
إم
تبادله،
هو
ّ
ّ
ُ
صهره.
 - 2إ ّن الذهب يف مجيع العصور السابقة ،حىت هناية القرن التاسع
عشر ،كان كافياً جلميع العمليّات التجارية ،وتغطية مجيع احلاجات االقتصادية
يف العامل ،على خمتلف العصور ،دون حصول مشاكل اقتصادية ،أو مالية.
وخالل القرن التاسع عشر ،الذي ازداد فيه النمو االقتصادي إىل درجة كبرية،
شاهد العامل منواً وازدهاراً اقتصادايً كبرياً ،واخنفاضاً يف األسعار ،وزايدة يف
األجور ،دون افتقار لكميات النقد الذهبية املعروضة ،وابلرغم من ازدايد السلع
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واخلدمات.
يهم النّاس ليس كثرة النقود يف احلقيقة ،بل قدرهتا
 - 3إن الذي ّ
الشرائية ،وقد كانت قدرة الوحدة الذهبية الشرائية كبرية ،وأوجدت الثبات
واالستقرار ،وسبّبت الرخاء واالزدهار ،بينما كان التوسع يف طبع النقود الورقية
غري النائبة سبباً ملا يعانيه العامل من مشاكل اقتصادية ،وماليّة ضخمة ،وزاد
التضخم ،مما أدى إىل اخنفاض القيمة الشرائية للنقود الورقية.
وجد فيه قيود ،كالتسعري ،أو
 - 4إن النظام االقتصادي الذي ال يُ َ
االحتكار ،ليس مهماً فيه كمية النقود املوجودة فيه ،حيث إن أيّة كمية نقد
متداول ستكون صاحلة لشراء السلع واخلدمات املوجودة يف السوق .فعندما
تزيد السلع واخلدمات املوجودة ،مع ثبات كمية النقد املتداول ،فإن هذا
سيؤدي إىل جعل الوحدة من النقد قادرة على شراء كمية أكرب من السلع
واخلدمات .والعكس صحيح ،أي إذا قَـلَّت كمية السلع واخلدمات مع ثبات
كمية النقد ،فإن الوحدة النقدية ستقل قدرهتا على شراء السلع واخلدمات.
ومهما يكن من أمر ،فإن النقود املتداولة ستكون كافية للتبادل النقدي ،مهما
كانت كميّاهتا املتداولة.
 - 5إن ما يبدو من نقص يف الذهب ،يف الظاهر ،إّمنا هو نتيجة
للتضخم العاملي السائد ،ولو أن العامل عاد إىل نظام الذهب لعاد الثبات إىل
سعر النقد ،مما سيجعل التهالك على الذهب يقل ،حيث إن الذهب لن
يستخدم للمضارابت التجارية حينذاك .وسيوجه كله إىل العمليّات التجارية،
واحلاجات االقتصادية؛ أل ّن عمليات املتاجرة ابلذهب ،واملضاربة به ،ستتوقف
لكون أسعار العملة سيحصل هلا االستقرار؛ أل ّن أسعار العملة ،ونسبة بعضها
إىل بعض ستحدد ابلذهب ،مما سيجعل النقود يف العامل كله كأهنا عملة
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واحدة ،ومما يؤدي إىل عدم إمكانية املضاربة هبا ،وإىل قلة الربح يف املتاجرة
ابلذهب ،وبذلك يتوفّر الذهب ،وخيتفي ما كان يبدو فيه من نقص يف
الظاهر.
تبني أن إبمكان العامل أن يعود إىل قاعدة
فهذه األسباب مجيعها ّ
الذهب ،وأنه إبمكان الذهب املوجود يف العامل أن يفي ابحلاجة النقدية ،وأن
يغطّي العمليات التجارية ،وأن يوفّر املال الالزم للحاجات االقتصادية.
أما دولة اخلالفة ،فإنه ينطبق عليها ما ينطبق على غريها من الدول،
وإن األسباب اليت ذ ُُكرت يف السابق ،تُ ّبني أن مبقدرهتا أن تعود إىل قاعدة
الذهب ،وإن الذهب املوجود يف البلدان اإلسالمية ،واملك ّدس يف البنوك،
واخلزائن فيها ،فيه كفاية اتمة لتمكني دولة اخلالفة من العودة إىل قاعدة
الذهب .هذا فضالً عن أن كميات الفضة املوجودة يف البالد اإلسالمية (واليت
ستكون وحدة أساسية يف نقد دولة اخلالفة مع وحدة الذهب؛ أل ّن دولة
اخلالفة تقوم على قاعدة الذهب والفضة ،وعلى نظام املعدنني من الناحية
النقدية) موجودة بكميات كبرية ،مما يسهل على دولة اخلالفة العودة إىل قاعدة
الذهب والفضة.
وزايدة على ذلك ،فإن البالد اإلسالمية متوفّر لديها مجيع املواد اخلام
لألمة ،ولدولة اخلالفة ،مما جيعلها يف غري حاجة إىل سلع غريها
اليت تلزم ّ
احتياجاً أساسياً ،أو احتياج ضرورة ،وبذلك تستغين دولة اخلالفة بسلعها احمللية
عن استرياد السلع اخلارجية ،مما سيوفّر خروج الذهب إىل اخلارج ،وبقاءه يف
داخل البالد.
كما أن البالد اإلسالمية متلك سلعاً مهمة كالنفط ،حتتاجها مجيع دول
العامل ،وتستطيع دولة اخلالفة أن تبيعها ابلذهب ،أو بسلع هي يف حاجة إليها،
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أو بنقود حتتاجها السترياد ما يلزمها من سلع وخدمات .كما تستطيع أن متنع
بيعها ألية دولة ،إالّ إذا دفعت مثنها ذهباً .وبيع مثل هذه السلع ابلذهب جيعل
يتوجه إىل البالد بكثرة ،مما سيزيد يف االحتياط الذهيب يف دولة اخلالفة.
الذهب ّ
فاستغناء الدولة عن غريها بسلعها احمللية ،ومتلّكها لسلع حيتاجها مجيع
النّاس ،ويستع ّدون لدفع مثنها ذهباً ،حيفظ الذهب من اخلروج بغري ٍ
مقابل مفيد
إىل خارج البالد ،ويزيد يف انصباب الذهب يف البالد .وبذلك تستطيع أن
تكون مؤثرة ،وأن تتحكم يف األسواق العاملية النقدية ،وأن حتول دون حتكم
أحد يف عملتها.
وهبذا يتبني ،بكل وضوح ،أن إبمكان دولة اخلالفة أن تعود إىل قاعدة
الذهب والفضة ،وأن الذهب املوجود يف البالد اإلسالمية يكفي هلذه العودة،
كما يكفي لتوفري النقد الالزم.

كيف يتم الرجوع إىل ِ
قاعدة الذهب
ّ ّ

للرجوع إىل قاعدة الذهب جيب إزالة األسباب اليت أدت إىل التخلي
عنه ،وإزالة العوامل اليت أدت إىل تدهوره ،أي يُعمل ما يلي:
 - 1إيقاف طبع النقود الورقية.
 - 2إعادة النقود الذهبية إىل التعامل.
 - 3إزالة احلواجز اجلمركية من أمام الذهب ،وإزالة مجيع القيود على
استرياده وتصديره.
 - 4إزالة القيود على متلك الذهب ،وحيازته ،وبيعه ،وشرائه ،والتعامل
به يف العقود.
 - 5إزالة القيود على متلك العمالت الرئيسية يف العامل ،وجعل التنافس
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بينها حراً ،حىت أتخذ سعراً اثبتاً ،ابلنسبة لبعضها ،وابلنسبة للذهب ،من غري
تدخل الدول بتخفيض عمالهتا أو تعوميها.
ومىت ترك للذهب احلرية ،فإنه سيكون له سوق مفتوحة يف فرتة زمنية
يسريه ،وابلتايل فإن مجيع العمالت الدولية ستأخذ سعر صرف اثبتاً ابلنسبة
للذهب ،وسيأخذ التعامل الدويل ابلذهب طريقه إىل الوجود حيث سيجري
دفع قيم العقود لسلع مقدرة قيمتها ابلذهب.
إن هذه اخلطوات إذا قامت هبا دولة واحدة قوية ،فسيؤدي جناحها إىل
تشجيع الدول األخرى على اتباعها يف ذلك؛ مما يؤدي إىل تقدم حنو إعادة
نظام الذهب إىل العامل مرة أخرى.
وليست دولة أجدر من دولة اخلالفة من القيام بذلك؛ أل ّن العودة إىل
قاعدة الذهب والفضة حكم شرعي ابلنسبة هلا ،وألن دولة اخلالفة مسؤولة عن
العامل مسؤولية هداية ورعاية.
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