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بسم اهلل الرحمن الرحيم

مق ّدمـة

إن كتا اااظ النظا ااام االقتصا ااادي يف اإلسا ااالم ها ااذا ا ااروة فكري ا ااة إس ا ااالمية
نفيس ااة ق اال نظ ااريه .فألن ااه الكت اااظ األول ال ااذي بل ااور واق ااع نظ ااام االقتص اااد يف
اإلسالم يف هذا العصر بلورة واضحة جليّة.
إذ باني نظارة اإلساالم إىل االقتصااد وغايتاه وكيفياة الاك املاال وتنميتااه
وكيفية إنفاقه والتصرف فيه وكيفية توزيع الثروة على أفاراد اجملتماع وكيفياة إجيااد
التوازن فيه.
كما بني أنواع امللكيات من ملكية فردية وملكية عامة وملكية دولاة
واملال املستحق لبيت مال املسلمني وجهات صرفه.
كما بني أحكام األراضي عشرية وخراجية وما جيب فيها من عشار أو
خراج وكيفية استغالهلا وإحيائها وإقطاعها وانتقاهلا من مالك إىل مالك.
كمااا تعا ّارض للنقااود وأنواعهااا ومااا جيااري فيهااا ماان ربااا وصاارف ومااا جيااب
فيها من زكاة.
وجعاال رخاار املطاااف فيااه التجااارة اخلارجيااة وأحكامهااا .وقااد كااان مصاادره
الوحيااد يف أخااذ هااذه األحكااام هااو كتاااظ ا وساانة رس اوله ومااا أرشاادا إليااه ماان
قياس وإمجاع صحابة ومل يتخذ مصدراً رخار ألخاذ هاذه األحكاام االقتصاادية.
وقا ااد جا اااء الكتا اااظ قدما ااة عا اان واقا ااع النظا ااام االقتصا ااادي الرأ ا ااا والنظا ااام
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االقتصااادي االش اماكي ومنااه الشاايوعي ونقضااهما وبااني فسااادمها ومناقضااتهما
ألحكام نظام االقتصاد يف اإلسالم.
وق ااد روج ااع الكت اااظ قب اال إع ااادة طبع ااه ه ااذه الطبع ااة املعتم اادة وناُِّقا ا
وأجرياات عليااه بعااح التصااحيحات القليلااة وقااد بااذلت عنايااة فائقااة يف مراجعااة
مجيع األحاديث الواردة فيه وقد اُب اّتت حسب روايتها يف كتب احلديث.

وق ااد ك ااان هل ااذا الكت اااظ الفض اال الكب ااري يف أن ي اادر املس االمون يف ه ااذا
العصر نظام االقتصاد يف اإلساالم .وا نساأل أن جيعال فضاله عامااً وأن مي ّكان
املسلمني من أن يضعوا أحكامه موضع التطبيق والتنفيذ يف دولة حتكم فايهم اا
أنزل ا .
 14من ربيع اآلخر 1425ها
2004/6/2م
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

مق ّدمـة في النظـام االقتصـادي
إن األفكااار يف أيااة أمااة ماان األماام هااي أعظاام ااروة تناهلااا األمااة يف حيا ااا
إن كاناات أمااة ناش ا ة وأعظاام هبااة يتساالمها اجلياال ماان ساالفه إذا كاناات األمااة
عريقة يف الفكر املستنري.
أم ااا الث ااروة املادي ااة واالكتش ااافات العلمي ااة واملخمع ااات الص ااناعية وم ااا
شاااكل ذلااك فااألن مكا ااا دون األفكااار بكثااري باال إنااه يتوقااف الوصااول إليهااا
على األفكار ويتوقف االحتفاظ هبا على األفكار.
األمااة
األمااة املاديااة فساارعان مااا يعاااد مدياادها مااا داماات ّ
ف األذا دماارت ااروة ّ
األمااة حمتفظ اةً
حمتفظ اةً بثرو ااا الفكريااة .أمااا إذا تااداعت الثااروة الفكريااة و لاات ّ
األماة إىل حالاة الفقار .كماا
بثرو ا املادية فسرعان ما تتضاءل هذه الثروة وترتد ّ
األمة ميكان أن تادي إليهاا مارةً أخار
أن معظم احلقائق العلمية اليت اكتشفتها ّ
إذا فقااد ا دون أن تفقااد طريقااة تفكريهااا .أمااا إذا فقاادت طريقااة التفكااري املنتجااة
فساارعان مااا ترتااد إىل الااوراء وتفقااد مااا لااديها ماان مكتشاافات وخممعااات .وماان
هنااا كااان ال بااد ماان احلاارال عل ااى األفكااار أوالً .وعلااى أساااس هااذه األفك ااار
وحس ااب طريق ااة التفك ااري املنتج ااة تكس ااب الث ااروة املادي ااة ويس ااعى للوص ااول إىل
املكتشفات العلمية واالخماعات الصناعية وما شاكلها.
األمااة يف وقااائع حيا ااا
وامل اراد باألفكااار هااو وجااود عمليااة التفكااري عنااد ّ
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بااأن يسااتعمل أفرادهااا يف مجلااتهم مااا لااديهم ماان معلومااات عنااد اإلحساااس بالوقااائع
للحكام علااى هااذه الوقااائع .أي أن تكااون لااديهم أفكااار يباادعون باسااتعماهلا يف
احلياة فينتج عندهم من تكرار استعماهلا بنجاح طريقة تفكري منتجة.
األمااة اإلسااالمية بفامات ضااعفت فيهااا طريقااة التفكااري املنتجااة
لقااد ماارت ّ
لااديها ح ا ك ااادت تفقاادها لكنه ااا تم ااد ا ق ااد ماااوزت كث ارياً م اان ذل ااك
الواقا ااع خا ااالل السا اانوات املاضا ااية علا ااى أ ا اار ها ااور الا اادعوة اإلسا ااالمية فيها ااا
الساات ناف احلياااة اإلسااالمية بألقامااة دولااة اخلالفااة الراشاادة حيااث أصااب توجااه
املساالمني ااو إسااالمهم و ااو الثقااة بأفكااار اإلسااالم وأحكامااه أم اراً واضااحاً
وعلااى الاارغم ماان أن األفكااار الرأ اليااة واالش اماكية الاايت كااان هلااا رواج يف بااالد
املس االمني ق ااد ه اار عواره ااا وب ااان فس ااادها إال أن األم ااة اإلس ااالمية ال زال اات
تعااام ماان تساالا الكفااار وعمالئهاام عليهااا وهاام يعملااون بكاال الوسااائل اخلبيثااة
واألسا اااليب التضا االيلية لت ا ازيني أفكا ااارهم الفاسا اادة ونشا اارها يف با ااالد املسا االمني
وخباصة ما يتعلق منها باملعاجلات االقتصادية.
ومن هنا كان لزاماً على حامل الادعوة لسساالم أن يتعارض ل ساس الايت
تقوم عليها األحكام واملعاجلات الرأ الية فيبني زيفها ويقوضها وأن يعماد إىل
وقائع احلياة املتجددة املتعددة فيبني عالج اإلسالم هلا باعتبااره أحكامااً شارعية
تكتس ااب وج ااوظ األخ ااذ هب ااا ما ان حي ااث كو ااا أحكاما ااً ش اارعية مس ااتنبطة م اان
الكت اااظ والس اانة أو إ ااا أرش ااد إلي ااه الكت اااظ والس اانة م اان أدل ااة ال م اان حي ااث
ص ااالحيتها للعص اار أو ع اادم ص ااالحيتها أي يب ااني وج ااوظ أخ ااذها عقائ اادياً ال
مصلحياً .فيعمد يف إعطاء احلكم إىل بيان دليله الشارعي الاذي اساتنبا مناه أو
النص الشرعي.
إىل تعليله بالعلة الشرعية اليت ورد هبا أو ثلها ُّ
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وإن مان أعظام مااا فا باه املساالمون وأشاد ماا يعانونااه مان باالء يف واقااع
حياا م األفكاار املتعلقاة بااحلكم واألفكااار املتعلقاة باالقتصااد .فهاي مان أكثاار
األفكااار الاايت وجاادت قبااول ترحيااب لااد املساالمني وماان أكثاار األفكااار الاايت
حي اااول الغ اارظ تطبيقه ااا عمليا ااً ويس ااهر عل ااى تطبيقه ااا يف دأظ متواص اال .وإذا
األمة اإلسالمية ُحتكام علاى صاورة النظاام الادميقراطي شاكلياً عان تعماد
كانت ّ
من الكافر املستعمر لياتمكن مان ياياة اساتعماره ونظاماه فأل اا ُحتكام بالنظاام
االقتصااادي الرأ ااا عملي ااً يف مجيااع ن اواحي احلياااة االقتصااادية .ولااذلك كاناات
أفكار اإلسالم عن االقتصاد من أكثر األفكاار الايت توجاد التاأ ري يف واقاع احليااة
االقتص ااادية يف الع ااامل اإلس ااالمي م اان حي ااث إ ّ ااا س ااتقلبها رأسا ااً عل ااى عق ااب
وسااتكون ماان أكثاار األفكااار حماربااة ماان قباال الكااافر املسااتعمر وماان قباال عمالئااه
واملفتونني بالغرظ من الظالميني واملضبوعني واحلكام.
ولااذلك كااان ال بااد ماان إعطاااء صااورة واضااحة عاان االقتصاااد يف النظااام
الرأ ااا تنااتظم األفكااار األساسااية الاايت يقااوم عليهااا االقتصاااد السياسااي عنااد
الغ اارظ ح ا ا يلم ااس عش اااي النظ ااام االقتص ااادي الغ اار فس اااد ه ااذا النظ ااام
وتناقضااه مااع اإلسااالم اّ يااروا أفكااار اإلسااالم االقتصااادية وهااي تعااا مشاااكل
احلياة االقتصادية املعاجلة الصحيحة ومعلهاا طارازاً خاصااً مان العايش يتنااقح
مع احلياة الرأ الية يف األسس والتفاصيل.
وإذا استعرض اانا النظ ااام االقتص ااادي يف املب اادأ الرأ ااا ااد أن االقتص اااد
عناادهم هااو الااذي يبحااث يف حاجااات اإلنسااان ووسااائل إشااباعها وال يبحااث
إالّ يف الناحية املادية من حياة اإلنسان .وهو يقوم على ال ة أسس:
أحاادها  -مشااكلة الناادرة النساابية للساالع واخلاادمات بالنساابة للحاجااات
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أي عدم كفاية السلع واخلدمات للحاجات املتجددة واملتعاددة لسنساان .وهاذه
هي املشكلة االقتصادية اليت تواجه اجملتمع لديهم.
انيها ااا  -قياما ا اة الشا اايء املنا ا اتج وها ااي أسا ا ااس األباحا ا ااث االقاتاصااديا ا اة
وأكثرها دراسة.
الثهاا  -الاثمن والاادور الاذي يقاوم بااه يف اإلنتااج واالساتهال والتوزيااع
وهو حجر الزاوية يف النظام االقتصادي الرأ ا .
أما مشكلة الندرة النسبية للسلع واخلدمات فهاي موجاودة لكاون السالع
واخلاادمات هااي الوسااائل الاايت تشاابع حاجااات اإلنسااان .ذلااك أ اام يقولااون إن
لسنس ااان حاج ااات تتطل ااب اإلش ااباع ف ااال ب ااد م اان وس ااائل إلش ااباعها .أم ااا ه ااذه
احلاجات فال تكون إالّ مادية تتة؛ أل ّ اا إماا حاجاة حمسوساة ملموساة للنااس
كحاجااة اإلنسااان إىل الغااذاء والكساااء وإمااا حاج اة حمسوسااة للناااس ولكنه ااا
غري ملموسة هلم كحاجة اإلنسان إىل خادمات الطبياب واملعلام .أماا احلاجاات
املعنويااة كااالفخر واحلاجااات الروحيااة كالتقااديس فأل ااا غااري معاامف بوجودهااا
اقتص ا ا ااادياً م ا ا اان ق ا ا اابلهم وال حم ا ا اال هل ا ا ااا عن ا ا اادهم وال تالح ا ا ا ح ا ا ااني البح ا ا ااث
االقتصادي.
وأماا وسااائل اإلشااباع فألناّه يطلااق عليهاا عناادهم اساام الساالع واخلاادمات
فالس االع ه ااي وس ااائل اإلش ااباع للحاج ااات احملسوس ااة امللموس ااة واخل اادمات ه ااي
وساائل اإلشااباع للحاجااات احملسوساة غااري امللموسااة .أمااا ماا هااو الااذي يشاابع يف
خاصااة
الساالع واخلاادمات فألناّاه يف نظاارهم املنفعااة الاايت فيهااا .وهااذه املنفعااة هااي ّ
إذا تاوفرت يف الشايء جعلتاه صااحلاً إلشااباع حاجاة وحياث إن احلاجاة معناهااا
اقتصااادياً الرغبااة فااألن الشاايء النااافع يكااون اقتصااادياً ُكا ُّال مااا يرغااب فيااه ساواءً
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كااان ضاارورياً أم غااري ضااروري وساواء اعتااسه بعااح النّاااس نافعااً واعتااسه رخاارون
مض اراً فألنّااه يك ااون نافع ااً اقتص ااادياً م ااا دام هنال ااك م اان يرغ ااب في ااه .وه ااذا م ااا
جيعله اام يعت ااسون األش ااياء نافع ااة م اان الوجه ااة االقتص ااادية ول ااو أن الا ارأي الع ااام
يعتسه ا ااا غا ا ااري نافعا ا ااة أو مض ا اارة .فا ا اااخلمر واحلشا ا اايش ه ا ااي أشا ا ااياء نافعا ا ااة عنا ا ااد
االقتص اااديني إذ يرغ ااب فيه ااا بع ااح النّاااس .وعل ااى ذل ااك ينظ اار االقتص ااادي إىل
وسائل اإلشباع أي إىل السلع واخلادمات باعتبارهاا تشابع حاجاة بغاح النظار
عن أي اعتبار رخر أي ينظار إىل احلاجاات واملناافع كماا هاي ال كماا جياب أن
تكون .فينظر إىل املنفعاة مان حياث كو اا تشابع حاجاة وال يتعاد هاذه النظارة.
فينظاار إىل اخلماار ماان حيااث كو ااا هلااا قيمااة اقتصااادية أل ّ ااا تشاابع حاجااة ألفاراد
وينظار إىل صاانع اخلمار باعتباااره يا دي خدماة مان حيااث كاون هاذه اخلدماة هلااا
قيمة اقتصادية أل ّ ا تشبع حاجة ألفراد.
هااذه هااي طبيعااة احلاجااات عناادهم وهااذه هااي طبيعااة وسااائل إشااباعها
فاالقتصادي الرأ ا ال يهتم اا جياب أن يكاون علياه اجملتماع بال يهاتم باملاادة
االقتصادية من حيث كو ا تشبع حاجة .ولذلك كانات مهماة االقتصاادي هاي
تااوفري الساالع واخلاادمات أي تااوفري وسااائل اإلشااباع ماان أجاال إشااباع حاجااات
اإلنسان بغح النظر عن أي اعتبار رخار .وبنااء علاى هاذا يبحاث االقتصاادي
يف تاوفري وساائل اإلشاباع حلاجاات اإلنساان .وملاا كانات السالع واخلادمات الاايت
ه ا ااي وس ا ااائل اإلش ا ااباع حم ا اادودة يف نظ ا اارهم فأل ا ااا ال تكف ا ااي لس ا ااد حاج ا ااات
اإلنس ااان أل ّن ه ااذه احلاج ااات غ ااري حم اادودة حس ااب رأيه اام .فهن ااا احلاج ااات
األساسااية الاايت ال بااد لسنسااان ماان إشااباعها بوصاافه إنساااناً وهنااا عاادد ماان
احلاجااات الاايت تاازداد كلّمااا ارتقااى اإلنسااان إىل مرتبااة أعلااى ماان مراتااب املدنيااة.
17

وهااذه تنمااو وتاازداد فتحتاااج إىل إشااباعها مجيعهااا إشااباعاً كلي ااً وهااذا ال يتااأتى
مهما كثرت السلع واخلدمات .ومان هناا نشاأ أسااس املشاكلة االقتصاادية وهاو
كث اارة احلاج ااات وقل ااة وس ااائل إش ااباعها يع اات ع اادم كفاي ااة الس االع واخل اادمات
إلشااباع مجيااع حاجااات اإلنسااان إشااباعاً كلي ااً؛ فتواجااه اجملتمااع حين ااذ املشااكلة
االقتصااادية وهااي مشااكلة الناادرة النساابية للساالع واخلاادمات والنتيجااة احلتميااة
هلذه الندرة هي أن تظل بعح احلاجات إما مشبعة إشباعاً جزئيااً فقاا أو غاري
مشاابعة إطالق ااً .ومااا دام األماار كااذلك فااال بااد ماان قواعااد يتواضااع عليهااا أف اراد
اجملتمع لتقرر أي احلاجات ساتحظى باإلشاباع وأيهاا سايكون نصايبها احلرماان
وبعبارة أخر ال بد من قواعد تقرر كيفية توزيع املوارد احملادودة علاى احلاجاات
غري احملدودة .فاملشكلة عندهم إذن هي احلاجات واملوارد ولايس اإلنساان أي
هي توفري املوارد إلشباع احلاجاات ولايس إشاباع حاجاات كال فارد مان األفاراد.
ومل ااا ك ااان األم اار ك ااذلك ك ااان ال ب ااد م اان أن تك ااون القواع ااد ال اايت توض ااع ه ااي
القواعااد الاايت تضاامن الوصااول إىل أرفااع مسااتو إكاان ماان اإلنتاااج ح ا يتااأتى
توفري املوارد أي ح توفر السلع واخلدمات جملموعاة النّااس ال لكال فارد مانهم.
وماان هنااا كاناات مشااكلة توزيااع الساالع واخلاادمات مرتبطااة ارتباط ااً و يقااً شااكلة
إنتاجهااا .وكااان اهلاادف األ ااى للدراسااات االقتصااادية هااو العماال علااى زيااادة مااا
يستهلكه جمموع النّاس من السلع واخلدمات وهلذا كانات دراساة العوامال الايت
ت ا ر يف حج اام اإلنت اااج األهل ااي حتت اال مك ااان الص اادارة ب ااني مجي ااع املوض ااوعات
االقتص ااادية؛ أل ّن البح ااث يف زي ااادة اإلنت اااج األهل ااي م اان أه اام األتا ااث ملعاجل ااة
املشااكلة االقتصااادية أال وهااي الناادرة يف الساالع واخلاادمات بالنساابة للحاجااات.
إذ إ ا اام يعتقا اادون أنا ااه ال ميكا اان معاجلا ااة الفقا اار واحلرما ااان إالّ عا اان طريا ااق زيا ااادة
اإلنتا اااج .فعا ااالج املشا ااكلة االقتصا ااادية الا اايت تواجا ااه اجملتما ااع إّ ا ااا يكا ااون بزيا ااادة
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اإلنتاج.
وأمااا قيمااة الشاايء املنااتج فهااي تعاات درجااة أمهيتااه إمااا بالنساابة لشااخص
معااني وإم ااا بالنس اابة لش اايء رخ اار فف ااي احلال ااة األوىل يطل ااق عليه ااا اس اام قيم ااة
املنفع ااة ويف احلالا اة الثاني ااة يطل ااق عليه ااا اس اام قيم ااة االس ااتبدال .وقيم ااة منفع ااة
الشاايء تااتلخص يف أن قيمااة منفعااة أي اة وحاادة ماان شاايء واحااد تقاادر نفعتااه
النهائية أي نفعة الوحدة اليت تشبع أضعف احلاجات) وهذا ماا اوه نظرياة
املنفعة النهائية أو احل ّدياة)  .أي أن املنفعاة ال تقادر تساب وجهاة نظار املناتج
فتق اادر بتك اااليف إنتاجه ااا؛ أل ّ ااا حين ااذ تك ااون ق ااد روعي اات فيه ااا وجه ااة نظ اار
الع اارض فق ااا دون الطل ااب وال تق اادر تس ااب وجه ااة نظ اار املس ااتهلك فتقا ادر
قاادار مااا فيهااا ماان منفعااة وماان شااعور باحلاجااة إىل هااذه املنفعااة مااع مالحظااة
عاماال الناادرة أل ّ ااا حين ااذ تكااون روعياات فيهااا وجهااة نظاار الطلااب فقااا دون
العاارض .وإ ااا جيااب أن تراعااى فيهااا وجهااة نظاار العاارض والطلااب مع ااً فت خااذ
منفعتهااا عنااد رخاار حااد تشاابع فيااه احلاجااة  -عنااد رخاار حااد ماان إشااباعها أي
ت خذ قيمة الرغيف عند رخر اجلوع ال عند أوله ويف وقت توفر اخلباز عاديااً يف
السااوي ال يف وقاات ندرتااه .هااذه هااي قيمااة املنفعااة .أمااا قيمااة االسااتبدال فأل ااا
خاص ااة إذا ت ااوفرت يف الش اايء جعلت ااه ص اااحلاً لالس ااتبدال ويعرفو ااا بأ ااا ق ااوة
ّ
االسااتبدال للشاايء بالنساابة لغااريه فقيمااة اسااتبدال القم ا بالنساابة للااذرة تقاادر
بكميااة الااذرة الاايت جيااب التنااازل عنهااا للحصااول علااى وحاادة ماان القما  .ويطلااق
علااى قيمااة املنفعااة اساام املنفعااة فقااا ويطلااق علااى قيمااة االسااتبدال اساام القيمااة
فقا.
واالسااتبدال إ ااا يااتم بوجااود باادل للس العة أو اخلدمااة م اواز هلااا أو قريااب
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منها ااا يف القيما ااة .وما اان هنا ااا كا ااان ال با ااد ما اان تا ااث القيما ااة عنا ااد االقتصا اااديني
الرأ اليني أل ّ ا أساس االستبدال وأل ا هي الصفة الايت ميكان قياساها وأل اا
هااي املقياااس الااذي تقاااس بااه الساالع واخلاادمات وايااز بااه األعمااال املنتجااة ماان
األعمااال غااري املنتجااة .ذلااك أن اإلنتاااج هااو إجياااد املنفعااة أو زياد ااا وهااو يااتم
بأعمااال فللتمييااز بااني هااذه األعمااال ماان حيااث كو ااا منتجااة أو غااري منتجااة
وملعرف ااة أيه ااا أكث اار إنتاجي ااة م اان اآلخ اار ال ب ااد م اان مقي اااس دقي ااق للمنتج ااات
واخل اادمات املختلف ااة .وه ااذا املقي اااس ال اادقيق ه ااو الق اايم االجتماعي ااة للمنتج ااات
واخلاادمات املختلفااة .أو بعبااارة أخاار هااو ذلااك التقاادير اجلماااعي للعماال الااذي
يبذل أو اخلدمة اليت ت ّد وقاد أصاب هاذا التقادير أماراً ضارورياً أل ّن اإلنتااج
عل ااى ذم ااة االس ااتبدال ق ااد ح اال يف اجلماع ااات احلديث ااة حم اال اإلنت اااج عل ااى ذم ااة
االس ااتهال فأص ااب ك اال ف اارد يس ااتبدل الي ااوم إنتاج ااه كل ااه أو معظما اه بأش ااياء
أخ اار كث اارية أنتجه ااا غ ااريه م ان النّاااس .وه ااذا االس ااتبدال إ ااا ي ااتم بوج ااود ب اادل
للسلعة أو اخلدماة فاال باد مان تقادير قيماة للسالعة حا ياتم اساتبداهلا .ولاذلك
كاناات معرفااة القيمااة :مااا هاايو أم اراً ضاارورياً لسنتاااج وأم اراً ضاارورياً لالسااتهال
أي أمراً حتمياً إلشباع حاجات اإلنسان بوسائل اإلشباع.
إالّ أن قيمااة االسااتبدال هااذه قااد خصصاات يف العصاار احلااديث بواحاادة
من قيمها وصاارت هاي الغالباة عليهاا .ففاي اجلماعاات املتمدناة ال تنساب قايم
السلع بعضها إىل بعح وإ ا تنسب إىل سلعة معينة تسمى النقود .وقاد أطلاق
علااى نساابة اسااتبدال الشاايء بااالنقود اساام الااثمن)  .فااالثمن هااو قيمااة اسااتبدال
الشاايء بالنساابة للنقااود .وعلااى ذلااك يكااون الفااري بااني قيمااة االسااتبدال والااثمن
هااو أن قيمااة االسااتبدال هااي نساابة اسااتبدال الشاايء بغااريه مطلق ااً س اواء أكااان
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نق ااوداً أم س االعاً أم خ اادمات أم ااا ال ااثمن فه ااو قيم ااة اس ااتبدال الش اايء ب ااالنقود
خاصة .ويمتب على هذا أن أمثان السلع ميكان أن ترتفاع كلهاا يف وقات واحاد
و اابا كله ااا يف وق اات واح ااد يف ح ااني أن ااه يس ااتحيل أن ترتف ااع أو اابا قيم ااة
استبدال كل السلع بعضها ببعح يف وقت واحد .وكذلك ميكان أن تتغ ّاري أمثاان
السلع من غري أن يمتاب علاى ذلاك تغ ّاري يف قيماة اساتبداهلا .وعلاى ذلاك فاثمن
الساالعة هااو إحااد قاايم هااذه الساالعة وبعبااارة أخاار هااو قيمااة الساالعة بالنساابة
للنقود فقا .وملا كان الثمن هو إحد القايم كاان طبيعيااً أن يكاون هاو مقيااس
كااون الشاايء نافعااً أو غااري نااافع ومقياااس درجااة املنفعااة يف الشاايء .فالساالعة أو
اخلدمة تعتس منتجة ونافعة إذا كان اجملتمع يقدر هاذه السالعة املعيناة أو اخلدماة
املعينة بثمن معني أما درجة املنفعة هلذه السلعة أو اخلدمة فتقاس باالثمن الاذي
تقبل مجهرة املستهلكني دفعه حلياز ا ساواء أكانات هاذه السالعة مان املنتجاات
الزراعي ااة أم الص ااناعية وس ا اواء أكان اات اخلدم ااة خدم ااة ت اااجر أم ش ااركة نق اال أم
طبيب أم مهندس.
أما الدور الذي يقوم به الثمن يف اإلنتاج واالستهال والتوزياع فاذلك أن
جهاااز الااثمن هااو الااذي يقاارر أي املنتجااني س اايدخل إىل حلبااة اإلنت اااج وأيه اام
ساايظل بعيااداً عاان زماارة املنتجااني باانفس الكيفيااة الاايت يقاارر هبااا أي املسااتهلكني
سيتمتع بألشباع حاجاتاه وأيهام ساتظل حاجاتاه غاري مشابعة .وتكااليف اإلنتااج
للساالعة هااي العاماال الرئيسااي الااذي حيكاام عرضااها يف السااوي واملنفعااة الاايت يف
الس االعة ه ااي العام اال الرئيس ااي ال ااذي حيك اام طل ااب الس ااوي هل ااا وكالمه ااا يق اااس
بااالثمن .لااذلك كااان تااث العاارض والطلااب تثااني أساساايني يف االقتصاااد عنااد
الرأ ا اااليني .وامل ا اراد با ااالعرض ها ااو عا اارض السا ااوي وامل ا اراد بالطلا ااب ها ااو طلا ااب
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السوي .وكماا أن الطلاب ال ميكان تعييناه مان غاري ذكار الاثمن فكاذلك العارض
ال ميكاان تقااديره ماان غااري الااثمن .إالّ أن الطلااب يتغااري بعكااس تغااري الااثمن فااألذا
زاد الااثمن قا ّال الطلااب وإذا قا ّال الااثمن زاد الطلااب .خبااالف العاارض فألناّاه يتغااري
بتغري الثمن ويف اماهاه أي أن العارض يازداد بارتفااع الاثمن ويقال هببوطاه .ويف
كلتا احلالتني يكون للثمن األ ر األكاس يف العارض والطلاب أي يكاون لاه األ ار
األكس يف اإلنتاج واالستهال .
وجهاااز الااثمن عناادهم هااو الطريقااة املثلااى لتوزيااع الساالع واخلاادمات علااى
أفراد اجملتمع ذلك أن املنافع هي نتيجة اجملهودات اليت يباذهلا اإلنساان فاألذا مل
يكن اجلزاء مساوياً للعمل فال شك يف أن مساتو اإلنتااج يانحا وعلاى ذلاك
فالطريقة املثلى لتوزيع السلع واخلدمات على أفراد اجملتمع هاي تلاك الايت تضامن
الوصااول إىل أرفااع مسااتو إكاان ماان اإلنتاااج .وهااذه الطريقااة هااي طريقااة الااثمن.
وهاي ماا يطلقااون علياه جهااز الااثمن أو ميكانيكياة الاثمن .أل ّ اام يارون أن هااذه
الطريقااة حتاادث التاوازن االقتصااادي بشااكل ر  .أل ّ ااا قائمااة علااى تاار احلريااات
للمستهلكني يف أن يقرروا بأنفسهم توزياع املاوارد الايت ميلكهاا اجملتماع علاى فاروع
النشاااال االقتصااادي املختلفااة بألقباااهلم علااى ش اراء بعااح امل اواد وعاادم إقباااهلم
على بعضها .فينفقون دخوهلم اليت يكسبو ا على شراء ماا حيتاجوناه أو يرغباون
فيااه .فاملسااتهلك الااذي ال يرغااب اخلماار ميتنااع عاان ش ارائها وينفااق دخلااه علااى
شيء رخار .فاألذا كثار عادد املساتهلكني الاذين ال يرغباون اخلمار أو أصاب مجياع
النّاااس ال يرغبو ااا يصااب إنتاااج اخلماار غااري مارب لعاادم تاوافر الطلااب عليااه فيقااف
طبيعيااً إنتااج اخلمار وهكاذا مجياع املاواد .فاملساتهلكون هام الاذين قارروا كمياة اإلنتاااج
ونااوع اإلنتاااج يف تااركهم وح اريتهم .والااثمن هااو الااذي جاار بواسااطته توزيااع الساالع
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واخل ا اادمات يف ت ا ااوفره م ا اان املس ا ااتهلكني أو ع ا اادم ت ا ااوفره ل ا ااديهم ويف إعطائ ا ااه
للمنتجني أو عدم إعطائه هلم.
وجهاااز الثم ان هااو احلاف از علااى اإلنات ااج وهااو املاانظم للتوزيااع وهااو أداة
االتص ااال ب ااني املن ااتج واملس ااتهلك أي ه ااو ال ااذي حيق ا اق الت ا اوازن بي ا ان اإلن ا اتاج
واالستهال .
أم ااا كون ااه ه ااو احل ااافز عل ااى اإلنت اااج ف ااذلك أن ال اادافع الرئيس ااي لقي ااام
اإلنسااان بااأي جمهااود منااتج أو أيااة تضااحية هااو مكافأتااه املاديااة علااى ب اذل هااذا
اجملهود أو تلك التضحية .ويستبعد االقتصاديون الرأ اليون قياام اإلنساان بباذل
أي جمهااود باادافع معنااوي أو روحااي .والاادافع األخالقااي الااذي يعمفااون بوجااوده
يرجعونااه إىل مكافااأة ماديااة وياارون أن اجملهااودات الاايت يبااذهلا اإلنسااان إ ااا هااي
إلشااباع حاجاتااه وسااد رغباتااه املاديااة .وهااذا اإلشااباع إمااا أن يكااون عاان طريااق
اسااتهال الساالع الاايت ينتجهااا مباشاارة أو عاان طريااق احلصااول علااى جازاء نقاادي
خيولااه احلصااول علااى الساالع واخلاادمات الاايت أنتجهااا اآلخاارون .و ااا أن اإلنسااان
يعتم ا ااد يف إش ا ااباع معظ ا اام حاجات ا ااه إن مل يك ا اان كله ا ااا عل ا ااى مبادل ا ااة جمهودات ا ااه
جهااودات غااريه كااان إشااباع احلاجااات منصااباً علااى طريااق احلصااول علااى جازاء
نقاادي جملهوداتااه خيااول لااه احلصااول علااى الساالع واخلاادمات ولاايس منصااباً علااى
احلصول على السلع اليت ينتجها ولذلك كان اجلزاء النقدي وهو الاثمن) هاو
الدافع لسنسان على اإلنتاج .ومن هنا كان الثمن هو الذي حيفز املنتجاني علاى
بذل جمهودا م فالثمن هو احلافز على اإلنتاج.
أمااا ك ااون ال ااثمن هااو ال ااذي ياانظم التوزيااع ف ااذلك أن اإلنس ااان يرغ ااب يف
إشا ااباع مجيا ااع حاجاتا ااه إشا ااباعاً كلي ا ااً .ولا ااذلك يسا ااعى للحصا ااول علا ااى السا االع
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واخلدمات اليت تشبع هذه احلاجاات .ولاو تار لكال فارد مان بات اإلنساان حرياة
إشااباع حاجاتااه ملااا توقااف عاان حيااازة واسااتهال مااا شاااء ماان الساالع .ولكاان ملااا
كان كل فرد من بت اإلنساان يساعى إىل نفاس هاذا الغارض كاان ال باد مان أن
يقااف الفاارد يف إشااباع احلاجااات عنااد احلااد الااذي يسااتطيع فيااه مبادلااة جمهوداتااه
جه ااودات غ ااريه أي عن ااد ح ااد اجلا ازاء النق اادي ال ااذي حيص اال علي ااه م اان ب ااذل
جمهوداتااه أي عنااد حااد الااثمن .وماان هنااا كااان الااثمن هااو القيااد الااذي يوضااع
طبيعياً وجيعل اإلنسان يتوقف عن احليازة واالستهال عناد احلاد الاذي يتناساب
مااع ماوارده .فوجااود الااثمن هااو الااذي جعاال اإلنسااان يفكاار وياوازن ويفاضاال بااني
حاجاتااه املتنافسااة الاايت تتطلااب اإلشااباع فيأخااذ مااا ياراه ضاارورياً ويسااتغت عمااا
ي اراه أقاال ضاارورة .فهااو الااذي ياارغم الفاارد علااى االكتفاااء بألشااباع بعااح حاجاتااه
إشباعاً جزئياً كي يتسىن له إشاباع بعضاها اآلخار الاذي ياراه ال يقال أمهياة عان
احلاج ااات ال اايت اكتف ااى بألش ااباع بعض ااها جزئي ااً .ف ااالثمن ه ااو ال ااذي ي انظم توزي ااع
احلاجات اليت يتطلبها الفرد وكذلك هو الذي ينظم توزيع املنافع احملادودة علاى
الع ا اادد الكب ا ااري م ا اان املس ا ااتهلكني ال ا ااذي يطل ا ااب ه ا ااذه املن ا ااافع .فتف ا اااوت م ا اوارد
املسااتهلكني جيعاال اسااتهال كاال فاارد قاصاراً علااى مااا تساام بااه ماوارده .وبااذلك
يص ااب اس ااتهال بع ااح الس االع قاصا اراً عل ااى م اان تس اام ل ااه ما اوارده ويص ااب
اس ااتهال بع ااح الس االع عام ااً عل ااى مجي ااع النّاااس ال ااذين ميلك ااون أدىن ح ااد م اان
الااثمن .وهبااذا يكااون الااثمن بارتفاعااه لاابعح الساالع وا فاضااه لبعضااها وتااوفر
اجل ازاء النق اادي عن ااد بعض ااهم وع اادم ت ااوفره عن ااد اآلخا ارين يك ااون ال ااثمن ب ااذلك
منظماً لتوزيع املنافع على املستهلكني.
وأمااا كااون الااثمن حيقااق الت اوازن بااني اإلنتاااج واالسااتهال أي يكااون أداة
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اتصال بني املنتج واملساتهلك فاذلك أن املناتج الاذي حيقاق رغباات املساتهلكني
يكافأ على ذلك باحلصاول علاى ربا  .واملناتج الاذي ال ماد منتجاتاه قباوالً لاد
املس ااتهلكني ال ب ااد م اان أن ينته ااي باخلس ااارة .والطريق ااة ال اايت يس ااتطيع املن ااتج أن
يقااف هبااا علااى رغبااات املسااتهلكني إ ااا هااي الااثمن .فعاان طريااق الااثمن يعاارف
رغبااات املسااتهلكني فااألذا زاد إقبااال املسااتهلكني علااى ش اراء ساالعة معينااة ارتفااع
مثنهااا يف السااوي وبااذلك ياازداد إنتاااج هااذه الساالعة حتقيقااً لرغبااات املسااتهلكني.
وإذا أعرض املستهلكون عن شراء سلعة معينة ا فح مثنها يف الساوي وباذلك
يقاال إنتاااج هااذه الساالعة .فتزيااد امل اوارد املخصصااة لسنتاااج بزيااادة الااثمن وتقاال
امل اوارد املخصصااة لسنتاااج بقلااة ال ااثمن .وبااذلك يك ااون الااثمن هااو الااذي حقااق
التا اوازن ب ااني اإلنت اااج واالس ااتهال وه ااو ال ااذي ك ااان أداة االتص ااال ب ااني املن ااتج
واملستهلك .وهذا جيري بطريقة رلية .ومن هنا كان الثمن هو القاعدة الايت يقاوم
عليها االقتصاد يف نظر الرأ اليني وهو حجر الزاوية يف االقتصاد عندهم.
هاذه هاي خالصاة النظاام االقتصاادي يف املبادأ الرأ اا وهاو ماا يساامونه
االقتص اااد السياس ااي)  .ويتب ااني م اان دراس ااته والتعم ااق يف تث ااه فس اااد النظ ااام
االقتصادي الرأ ا من عدة وجوه:
فاالقتصا اااد عنا اادهم ها ااو الا ااذي يبحا ااث يف حاجا ااات اإلنسا ااان ووسا ااائل
إشااباعها فيجعلااون إنتاااج الساالع واخلاادمات الاايت هااي وسااائل إشااباع احلاجااات
م ااع توزيا ااع ها ااذه السا االع واخلا اادمات عل ااى احلاجا ااات تث ا ااً واحا ااداً أي جيعلا ااون
احلاجاات ووساائل إشااباعها متاداخلني تيااث يكوناان شاي اً واحااداً وتثااً واحااداً
ال ينفصاال أحاادمها عاان اآلخاار باال ينطااوي أحاادمها يف نايااا اآلخاار .إذ ينطااوي
توزيع السلع واخلدمات يف تث إنتاج هاذه السالع واخلادمات .وبنااء علاى ذلاك
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ينظاارون إىل االقتصاااد نظاارة واحاادة تشاامل املااادة االقتصااادية وكيفيااة حياز ااا
دون فص ا اال بينهم ا ااا ودون ايي ا ااز أح ا اادمها ع ا اان اآلخ ا اار .أي ينظ ا اارون إىل عل ا اام
االقتصاااد والنظااام االقتصااادي نظاارة واحاادة دون فااري بينهمااا مااع أن هنالااك
فرق ااً بااني النظااام االقتصااادي وعلاام االقتصاااد .فالنظااام االقتصااادي هااو الااذي
يبااني توزيااع الثااروة والُّكهااا والتصاارف هبااا ومااا شاااكل ذلااك .وهااو يف بيانااه هااذا
يس ااري وف ااق وجه ااة نظ اار معين ااة يف احلي اااة .ول ااذلك ك ااان النظ ااام االقتص ااادي يف
اإلسالم غريه يف االشاماكية والشايوعية وغاريه يف الرأ الياة أل ّن كال نظاام منهاا
يسري حسب وجهة نظر املبادأ يف احليااة خباالف علام االقتصااد فألناه يبحاث يف
اإلنت اااج وحتس ااينه وإجي اااد وس ااائله وحتس ااينها وه ااذا ع اااملي عن ااد مجي ااع األم اام ال
خيااتص بااه مباادأ دون رخاار كسااائر العلااوم .فمااثالً النظ اارة إىل امللكيااة تلااف يف
النظ ااام الرأ ااا عنه ااا يف النظ ااام االش ا اماكي والش اايوعي وعنه ااا يف اإلس ااالم
خبااالف حتسااني اإلنتاااج فألناّاه تااث واقااع والنظاارة إليااه نظاارة علميااة وهااي واحاادة
عند مجيع النّاس من حيث النظرة مهما اختلف الفهم.
فهاذا االناادماج باني احلاجااات والوساائل يف البحااث أي باني إجياااد املااادة
االقتصااادية وكيفيااة توزيعهااا وجعلهمااا شااي اً واحااداً وتثااً واحااداً خطااأ نااتج عنااه
هااذا اخللااا والتااداخل يف أتاااث االقتصاااد عنااد الرأ اااليني .ولااذلك كااان أساااس
تكوين االقتصاد يف املبدأ الرأ ا أساساً خاط اً.
أمااا كااون احلاجااات الاايت تتطلااب اإلشااباع ال تكااون إالّ ماديااة تتااة فهااو
خط ااأ وخي ااالف واق ااع احلاج ااات فهن ااا احلاج ااات املعنوي ااة وهن ااا احلاج ااات
الروحية وكل منهماا يتطلاب اإلشاباع كاحلاجاات املادياة وكال منهماا حيتااج إىل
سلع وخدمات إلشباعها.
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وأم ااا نظ اارة االقتص اااديني الرأ اااليني إىل احلاج ااات واملن ااافع كم ااا ه ااي ال
كما جيب أن يكون عليه اجملتمع فألن هذه النظرة تدل علاى أن رجال االقتصااد
الرأ ااا ينظاار إىل اإلنسااان بأنااه إنسااان مااادي تاات جماارد ماان امليااول الروحيااة
واألفكااار األخالقيااة والغايااات املعنويااة .وهااو ال يبااا اا جيااب أن يكااون عليااه
اجملتمااع ماان رفعااة معنويااة اعاال الفضااائل أساااس عالقاتااه ومااا ينبغااي أن يسااوده
ماان ااو روحااي اعاال إدرا الصاالة بااا هااو املسا ّاري للعالقااات ماان أجاال ن اوال
رضاوان ا  .هااو ال يبااا بكاال ذلااك باال مهّااه املااادة البحتااة الاايت تشاابع اجلوعااات
املادية البحتة .فهو ال يغش يف البيع ح ترب مارته وإذا رتها بالغش يصاب
الغااش مشااروعاً وهااو ال يطعاام الفقاراء إجابااة ألماار ا بالصاادقة وإ ااا يطعمهاام
ح ال يسرقوه فألن كان مويعهم يزياد روتاه فألنّاه يقادم علاى ماويعهم .وهكاذا
االقتصادي النظرة إىل املنفعاة باعتبارهاا تشابع حاجاة مادياة فحساب.
هم
ّ
يكون ّ
فهذا اإلنسان الذي ينظر هذه النظرة إىل اإلنسان مان خاالل نظرتاه إىل املنفعاة
ويقاايم احلياااة االقتصااادية علااى أساااس هااذه النظاارة يعتااس ماان أخطاار األشااخاال
علااى اجملتمعااات وعلااى النّاااس .هااذا ماان جهااة وماان جهااة أخاار فااألن األم اوال
واجلهااود الاايت يساامو ا الساالع واخلاادمات إ ااا يسااعى إليهااا الفاارد لالنتفاااع هب ااا
وتباادل النّااس هلاا يكا ّاون بيانهم عالقاات يتك ّاون تساابها اجملتماع فاال باد ماان أن
ينظاار إىل م ااا يك ااون عليااه اجملتم ااع يف عالقات ااه مجلااة وتفص اايالً ح ااني النظ اارة إىل
األموال واحلاجات .فاالهتمام باملادة االقتصادية من حيث كو اا تشابع حاجاة
دون االهتمام ا جيب أن يكون عليه اجملتمع هو فصل للمادة االقتصاادية عان
العالقات وهاذا غاري طبيعاي .أل ّن هاذه املاادة االقتصاادية يتبادهلاا النّااس فتك ّاون
عالقااات بياانهم والعالقااات تكا ّاون اجملتمااع فااال بااد ماان النظاارة إىل مااا ساايكون
عليا ااه اجملتما ااع حا ااني النظا اار إىل املا ااادة االقتصا ااادية .ولا ااذلك ال يص ا ا أن نعتا ااس
27

األشااياء نافعااة جملاارد وجااود ماان يرغااب فيهااا ساواء أكاناات يف حقيقتهااا مضاارة أم
ال وس ا اواء أكانا اات ت ا ا ر يف عالقا ااات النّا اااس أم ال وس ا اواء أكانا اات حمرما ااة يف
اعتق اااد النّاااس يف اجملتم ااع أم كان اات حملل ااة ب اال جي ااب اعتب ااار األش ااياء نافع ااة إذا
كاناات حقيقااة نافعااة باعتبااار مااا جيااب أن يكااون عليااه اجملتمااع .وهلااذا ال يص ا
اعتبااار احلشاايش واألفيااون ومااا شاااكلها ساالعاً نافعااة واعتبارهااا مااادة اقتصااادية
جملاارد وجااود ماان يرغااب فيهااا باال جيااب مالحظااة أ اار هااذه امل اواد االقتصااادية يف
العالقااات حااني النظاار إىل منفعااة األشااياء أي حااني النظاار إىل الشاايء باعتباااره
م ااادة اقتص ااادية أو ع اادم اعتب اااره .أي جي ااب أن ينظ اار إىل األش ااياء باعتب ااار م ااا
جيب أن يكون عليه اجملتمع وال جياوز االقتصاار علاى النظارة إىل الشايء كماا هاو
فحسب وغح النظر عما جيب أن يكون عليه اجملتمع.
وقااد نااتج ماان جاراء اناادماج تااث إشااباع احلاجااات يف نايااا تااث وسااائل
إشااباعها وماان جاراء نظاارة االقتصاااديني إىل وسااائل اإلشااباع باعتبارهااا فقااا أ ّ ااا
تش اابع حاج ااة ال ب ااأي اعتب ااار رخ اار ن ااتج م اان ج ا اراء ذل ااك أن ص ااارت نظ اارة
االقتصاااديني منصاابة علااى إنتاااج الثااروة أكثاار ماان انصااباهبا علااى توزيعهااا إلشااباع
احلاجااات باال صااارت نظاارة التوزيااع انويااة .وعلااى هااذا فااألن النظااام االقتصااادي
الرأ ااا يهاادف إىل غايااة واحاادة هااي زيااادة ااروة الاابالد مجلااة ويعماال للوصااول
إىل أرفاع مساتو إكان مان اإلنتااج وجيعاال حتقياق أقصاى ماا ميكان مان الرفاهيااة
ألف اراد اجملتمااع نتيجااة لزيااادة الاادخل األهلااي ورفااع مسااتو اإلنتاااج يف الاابالد
وذلااك بتمكي اانهم ماان أخ ااذ الث ااروة حياات ي اام هل اام احلريااة يف العم اال إلنتاجه ااا
وحلياز ااا .فاالقتصاااد ال يوجااد إلشااباع حاجااات األف اراد وتااوفري اإلشااباع لكاال
فرد من أفراد اجملموعاة وإ اا هاو منصاب علاى تاوفري ماا يشابع حاجاات األفاراد
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أي منصب على إشباع حاجات اجملموعة برفاع مساتو اإلنتااج وزياادة الادخل
األهلي للبالد وعن طريق توفر الدخل األهلي حيصل حين ذ توزياع هاذا الادخل
بواسطة حرية امللاك وحرياة العمال علاى أفاراد اجملتماع فيام ل فاراد حرياة ناوال
ما يساتطيعونه مان هاذه الثاروة كال تساب ماا ميلاك مان عوامال إنتاجهاا ساواء
حص ا اال اإلش ا ااباع جلمي ا ااع األفا ا اراد أو حص ا اال ل ا اابعح دون ال ا اابعح .ه ا ااذا ه ا ااو
االقتصاااد السياسااي أي االقتصاااد الرأ ااا ؛ وهااذا خطااأ حمااح وخمااالف للواقااع
وال ي دي إىل رفع مستو املعيشة ل فراد مجيعهم وال حيقق الرفاهية لكال فارد.
ووجه اخلطاأ يف هاذا هاو أن احلاجاات الايت تتطلاب اإلشاباع هاي حاجاات فردياة
مااع كو ااا حاجااات إنسااان فهااي حاجااات حملمااد وصااا وحساان وليس اات
حاجااات جملموعااة اإلنسااان أو جملموعااة ّأمااة أو جملموعااة شااعب .والااذي يسااعى
إلشاباع حاجاتاه هااو الفارد ساواء أكاان إشااباعه هلاا مباشاارة كاألكال أم إشااباعه
األم ااة .ول ااذلك كان اات املش ااكلة
هل ااا ع اان طري ااق إش ااباع اجملم ااوع كال اادفاع ع اان ّ
االقتصااادية ممكاازة علااى أساااس توزيااع وسااائل اإلشااباع علااى األف اراد أي توزيااع
األمة أو الشعب ولايس علاى احلاجاات الايت تتطلبهاا
األموال واملنافع على أفراد ّ
األمااة أو الشااعب دون النظاار إىل كاال فاارد ماان أف اراده .وبعبااارة أخاار
جمموعااة ّ
املش ااكلة ه ااي احلرم ااان ال ااذي يص اايب الف اارد ال احلرم ااان ال ااذي يص اايب جمم ااوع
البالد .والبحث يف النظام االقتصاادي إ اا يكاون يف إشاباع احلاجاات األساساية
لكل فرد ال البحث يف إنتاج املادة االقتصادية.
ومن هنا مل تكن دراسة العوامال الايت تا ر يف حجام اإلنتااج األهلاي هاي
موضع البحث يف إشباع مجيع حاجات األفراد األساسية فرداً فرداً إشاباعاً كليااً
وإ ااا موض ااع البح ااث ه ااو دراس ااة حاج ااات اإلنس ااان األساس ااية م اان حي ااث ه ااو
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إنسااان ودراسااة توزيااع الثااروة علااى أفاراد اجملتمااع لضاامان إشااباع مجيااع حاجااا م
األساسااية وهااو الااذي جيااب أن يكااون وحيتاال مكااان الصاادارة .علااى أن معاجلااة
فقاار الاابالد ال يعااا مشاااكل فقاار األف اراد فاارداً فاارداً ولكاان معاجلااة مشاااكل فقاار
األفاراد وتوزيااع ااروة الاابالد حيفااز جمموعااة أهاال الاابالد وأف ارادهم علااى العماال لزيااادة
الاادخل األهلااي وأمااا دراسااة العواماال الاايت تا ر يف حجاام اإلنتاااج وزيااادة الاادخل
األهل ااي ف ااألن تثه ااا يك ااون يف عل اام االقتص اااد أي يف ت ااث امل ااادة االقتص ااادية
وزياد ا ال يف تث إشباع احلاجات اليت ينظمها النظام االقتصادي.
أمااا كااون الناادرة النساابية للساالع واخلاادمات هااي املشااكلة االقتصااادية الاايت
تواجه اجملتمع واالدعاء أن كثرة احلاجات وقلة إشباعها أي عدم كفاياة السالع
واخلاادمات إلش ااباع مجي ااع حاج ااات اإلنس ااان إشااباعاً كلي ااً ه ااو أس اااس املش ااكلة
االقتصادية فذلك خطأ خيالف الواقع .وذلك أن احلاجات اليت تكون معاجلتهاا
حتميااة هااي احلاجااات األساسااية لااد الفاارد بوصاافه إنساااناً ال احلاجااات الثانويااة
أو الكماليااة وإن كاناات احلاجااة الكماليااة يسااعى ويعماال إلشااباعها .وعلااى هااذا
ف ا ااألن احلاج ا ااات األساس ا ااية حم ا اادودة واألم ا اوال واجله ا ااود ال ا اايت يس ا اامو ا الس ا االع
واخلاادمات املوجااودة يف العااامل كافيااة إلشااباع احلاجااات األساسااية وميكاان إشااباع
مجيااع احلاجااات األساسااية إشااباعاً كليااً ل فاراد املسااتهلكني فااال توجااد مشااكلة
يف احلاجا ااات األساسا ااية فض ا االً عا اان جعلها ااا املشا ااكلة االقتصا ااادية الا اايت تواجا ااه
اجملتمع .وإ ا املشكلة االقتصادية هي توزيع هذه األماوال واجلهاود علاى كال فارد
ماان األف اراد إلشااباع مجيااع حاجااا م األساسااية إشااباعاً كلي ااً ومساااعد م علااى
السعي إلشباع حاجا م الكمالية.
أمااا مشااكلة زيااادة احلاجااات املتجااددة فأل ااا ال تتعلااق بزيااادة احلاجااات
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األساسااية أل ّن احلاجااات األساسااية لسنسااان ماان حيااث هااو إنسااان ال تزيااد
وإ ااا ال ااذي يزي ااد ويتج اادد ه ااو حاجات ااه الكمالي ااة .فالزي ااادة يف احلاج ااات ال اايت
حتصاال م اع تقاادم اإلنسااان يف حياتااه املدنيااة إ ااا تتعلااق باحلاجااات الكماليااة ال
احلاجااات األساسااية وهااذه يعماال إلشااباعها ولكاان عاادم إشااباعها ال يساابب
مشااكلة باال الااذي يساابب مشااكلة إ ااا هااو عاادم إشااباع احلاجااات األساسااية.
علااى أن مسااألة زيااادة احلاجااات الكماليااة مسااألة أخاار تتعلااق باااجملموع الااذي
يعاايش يف قطاار معااني ال بكاال فاارد ماان أف اراد هااذا القطاار .وهااذه املسااألة حيلهااا
ان اادفاع اإلنس ااان الطبيع ااي إلش ااباع حاجات ااه فيدفع ااه ه ااذا االن اادفاع الن اااتج ع اان
زيادة احلاجات الكمالياة إىل العمال لزياادة وساائل اإلشاباع إماا بزياادة اساتغالل
موارد بالده أو بالعمال يف باالد أخار أو بالتوساع واالنادماج يف باالد أخار .
وهذه املسألة غري مشكلة إشباع احلاجات األساساية لكال فارد مان أفاراد اجملتماع
إش ااباعاً كليا ااً .أل ّن مش ااكلة توزي ااع الث ااروة عل ااى األفا اراد ف اارداً ف اارداً إلش ااباع مجي ااع
حاج ااا م األساس ااية إش ااباعاً كلي ا ااً ومس اااعدة ك اال ف اارد عل ااى إش ااباع حاجات ااه
خاصاة بأماة معيناة
الكمالية هذه املشكلة تتعلق بوجهة النظر يف احليااة وهاي ّ
أو مبادأ معاني خباالف مساألة زياادة الاادخل األهلاي بزياادة اإلنتااج .فأل اا تتعلااق
بالواقع احملسوس للبالد من حيث معرفة زيادة الثروة باالساتغالل أو اهلجارة أو
التوسع أو االندماج .وهي منطبقة على الواقع ويقوم هبا كل إنساان وهاي عاماة
ال تتعلق بوجهة نظر معينة وال ص ّأمة معينة وال مبدأ معيناً.
وعلااى هااذا فالقواعااد االقتصااادية الاايت توضااع هااي القواعااد ال اايت تض اامن
األمااة فاارداً فاارداً تيااث
توزيااع ااروة الاابالد الداخليااة واخلارجيااة علااى مجيااع أف اراد ّ
يضمن إشباع مجيع احلاجات األساساية جلمياع األفاراد فارداً فارداً إشاباعاً كليااً
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واكااني كاال فاارد ماانهم ماان إشااباع حاجاتااه الكماليااة .وأمااا رفااع مسااتو اإلنتاااج
فيحت ا اااج إىل أت ا اااث علمي ا ااة وتث ا ااه يف النظ ا ااام االقتص ا ااادي ال يع ا ااا املش ا ااكلة
االقتصادية وهي إشباع مجيع حاجات األفراد فرداً فرداً إشباعاً كليااً .أل ّن زياادة
اإلنتاج ت دي إىل رفع مستو روة البالد وال تا دي إىل إشاباع مجياع احلاجاات
األساساية جلميااع األفاراد إشااباعاً كليااً .وقااد تكااون الاابالد غنيااة بألنتاجهااا كااالعراي
والسااعودية مااثالً ولكاان احلاجااات األساسااية ألكثاار أفاراد الشااعب هنااا ليساات
مشاابعة إشااباعاً كليااً .ولااذلك كاناات زيااادة اإلنتاااج ال تعااا املشااكلة األساسااية
اليت جيب عالجها فوراً وقبل كل شيء وهي إشاباع مجياع احلاجاات األساساية
جلمي ااع األفا اراد ف اارداً ف اارداً إش ااباعاً كليا ااً اّ مس اااعد م عل ااى إش ااباع حاج ااا م
الكماليااة .وعلااى ذلااك فااألن الفقاار واحلرمااان املطلااوظ عالجااه هااو عاادم إشااباع
احلاج ااات األساس ااية لسنس ااان بوص اافه إنس اااناً ال احلاج ااات املتج ااددة تس ااب
الرقااي املاادم .واملطلااوظ عالجااه هااو الفقاار واحلرمااان لكاال فاارد ماان أف اراد اجملتمااع
فرداً فرداً ال فقر البالد وحرما ا .وهذا الفقر واحلرمان هبذا املفهاوم لكال فارد ال
يعا بزيادة اإلنتاج وإ ا يعا بكيفية توزيع الثروة على مجيع األفراد فارداً فارداً
تيث يشبع كل فرد مجيع حاجاته األساسية إشاباعاً كليااً ويسااعد علاى إشاباع
حاجاته الكمالية.
أمااا موضااوع القيمااة فااألن النظااام االقتصااادي الرأ ااا يعتااس القيمااة نساابية
وليست حقيقية فهي إذاً عنادهم قيماة اعتبارياة .وعلاى هاذا فقيماة ذراع قماا
من الصوف هي رخر منفعة له يف حالة توفره يف الساوي وقيمتاه كاذلك مقادار
مااا حتصاال بااه ماان ساالع وجهااود وتصااب القيمااة مثن ااً إذا كااان مااا حتصاال عليااه
بثااوظ القمااا نقااوداً .وهاتااان القيمت ااان عناادهم شااي ان منفصااالن ومس ا ّاميان
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اف كاال منهمااا عاان اآلخاار :أحاادمها املنفعااة والثااام قيمااة االسااتبدال .وهااذا
خمتلا ك
املعااىن للقيمااة هبااذا التحديااد خطااأ .أل ّن قيمااة أيااة ساالعة إ ااا هااي مقاادار مااا فيهااا
من منفعة مع مالحظة عامل الندرة .فالنظرة احلقيقياة ألياة سالعة هاي النظارة إىل
املنفعااة مااع مالحظااة عاماال الن اادرة س اواء ملكهااا اإلنسااان ابتااداءً كالص اايد أو
مبادلة كالبيع وسواء أكان ذلك بالنسبة للشاخص أم بالنسابة للشايء .فالقيماة
إذاً اس اام ملس امى مع ااني ل ااه حقيق ااة مشخص ااة ول اايس ه ااو ا ااً لش اايء اعتب اااري
ينطبااق علااى مساامى باعتبااار وال ينطبااق عليااه باعتبااار رخاار .فالقيمااة هااي شاايء
حقيقاي وليسات شاي اً نسابياً .وعلياه فنظارة االقتصااديني إىل القيماة نظارة خاط ااة
من أساسها.
أمااا مااا يطلقااون عليااه :القيمااة احل ّديااة) فألناّاه تقاادير لمكيااز اإلنتاااج علااى
أسوأ االحتمااالت بالنسابة لتصاريف السالع .فتقادر قيماة السالعة علاى أدىن حاد
ح ا يظاال اإلنتاااج سااائراً علااى أساااس مضاامون .وليساات القيمااة احل ّديااة حقيقااة
قيماة الساالعة حا وال مثان الساالعة .أل ّن قيمااة السالعة إ ااا تقاادر قادار مااا فيهااا
مان منفعاة عنااد التقادير ماع مالحظاة عامال النادرة يف ذلااك الوقات وال ياانقص
ماان قيمتهااا ناازول مثنهااا بعااد ذلااك كمااا ال يزيااد ماان قيمتهااا ارتفاااع مثنهااا بعااد
ذلك .أل ّن قيمتها اعتست حني تقديرها .وعلى هاذا فالنظرياة احل ّدياة هاي نظرياة
لل ااثمن وليس اات نظري ااة للقيم ااة .وهنال ااك ف ااري ب ااني ال ااثمن والقيم ااة حا ا عن ااد
االقتصاااديني الرأ اااليني .فااالثمن يااتحكم يف تقااديره كثاارة الطلااب وقلااة العاارض
معااً أو كثاارة العاارض وقلااة الطلااب معااً وهااو أماار يتعلااق بزيااادة اإلنتاااج ال يف
توزيعااه .أمااا القيمااة فألناّاه يااتحكم يف تقااديرها املقاادار الااذي يف الساالعة ماان منفعااة
عند التقادير ماع مالحظاة عامال النادرة دون اعتبااره جازءاً يف التقادير .وال يا ر
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فيها العرض والطلب تأ رياًكلياً.
وعلااى هااذا يكااون تااث القيمااة ماان أساسااه خطااأ حمضااً فكاال مااا ترتااب
عليااه ماان تااث خطااأ حمااح ماان حيااث التفريااع .إالّ أن قيمااة الساالعة إن قاادرت
منفعتها نفعة سلعة أو جهد كان هو التقدير الصحي وكاان تقاديراً أقارظ إىل
الثب ااات يف امل ااد القص ااري وإن ق اادرت ب ااالثمن ك ااان تق ااديراً اعتباري ااً ال تق ااديراً
حقيقي ااً وتص ااب حين ااذ أق اارظ إىل التغ ا ّاري يف ك اال وق اات تبع ااً للس ااوي وحين ااذ
يبطاال كو ااا قيمااة وال يصاادي علااى واقعهااا حين ااذ لفا قيمااة .وإ ااا تصااب أداة
حيصل فيها نقود تسب السوي ال تسب ما فيها من منافع.
ويق ااول االقتص اااديون الرأ اااليون إن املن ااافع ه ااي نتيج ااة اجمله ااودات ال اايت
يبااذهلا اإلنسااان فااألذا مل يكاان اجل ازاء مساااوياً للعماال فااال شااك يف أن مسااتو
اإلنتاااج ياانحا ويتوصاالون ماان ذلااك إىل أن الطريقااة املثلااى لتوزيااع الثااروة علااى
أفراد اجملتمع هي تلك اليت تضمن الوصول إىل أرفاع مساتو إكان مان اإلنتااج.
وه ااذا الق ااول خط ااأ حم ااح .ف ااالواقع احملس ااوس ه ااو أن امل ااال ال ااذي خلق ااه ا يف
الكااون هااو أساااس املنفعااة يف الساالع والنفقااات الاايت بااذلت يف زيااادة املنفعااة هلااذا
املال أو إجياد منفعاة فياه ماع العمال هاي الايت جعلتاه علاى الشاكل الاذي صاار
إلي ااه يا ا دي منفع ااة معين ااة فجع اال املنفع ااة نتيج ااة للمجه ااودات فحس ااب خط ااأ
خمااالف للواقااع وإهاادار للمااادة اخلااام وللنفقااات الاايت بااذلت وقااد تكااون هااذه
النفقا ااات با اادل ما ااادة خا ااام ال با اادل عما اال .وعليا ااه فاملنفعا ااة قا ااد تكا ااون نتيجا ااة
جمهودات اإلنسان وقد تكون نتيجة وجود املادة اخلام وقاد تكاون نتيجاة هلماا
مع ااً وليساات هااي نتيجااة جملهااودات اإلنسااان فحسااب .وأمااا ا طاااال مسااتو
اإلنتاااج فلاايس نامااً عاان عاادم مساااواة اجلازاء للعماال فحسااب فقااد يكااون نامااً
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عن ذلك وقد يكاون نامااً عان اساتنفاد مجياع الثاروة الايت يف الابالد وقاد يكاون
ناماً عن احلروظ وقد يكاون نامااً عان غاري ذلاك فا طااال اإلنتااج يف إنكلاما
وفرنسا بعد احلرظ العاملية الثانية ليس نامااً عان عادم مسااواة اجلازاء للعمال بال
ه ااو ن اااتج ع اان تقل ااص اال ك اال واح اادة منهم ااا ع اان مس ااتعمرا ا الغني ااة وع اان
ال إنت اااج الوالي ااات املتح اادة أ ن اااء احل اارظ العاملي ااة
ا ماكهم ااا يف احل اارظ وا ط ااا ُ
الثانيااة لاايس نام ااً عاان عاادم مساااواة اجل ازاء للعماال باال ناااتج عاان ا ماكهااا يف
احلاارظ ضااد أملانيااا .وا طاااال اإلنتاااج يف العااامل اإلسااالمي اليااوم لاايس نام ااً عاان
عدم مساواة اجلزاء للعمل وإ ا هاو نااتج عان اال طااال الفكاري الاذي تامد
األمااة اإلسااالمية جموعهااا .وعليااه فااألن عاادم مساااواة اجلازاء للعماال ليساات
فيااه ّ
هي السبب الوحيد ال طاال اإلنتاج ح يمتاب علاى ذلاك أن تكاون الطريقاة
املثلى للتوزيع هي الايت تضامن رفاع مساتو اإلنتااج والوصاول إىل أرفاع مساتو
من اإلنتاج ال عالقة له بتوزيع الثروة على األفراد.
ويق ااول االقتص اااديون الغربي ااون إن ال ااثمن ه ااو احل ااافز عل ااى اإلنت اااج أل ّن
الاادافع لسنسااان علااى بااذل أي جمهااود هااو مكافأتااه املاديااة عليااه .وهااذا القااول
خم ااالف للواق ااع وه ااو غ ااري ص ااحي  .فكثا ارياً م ااا يب ااذل اإلنس ااان اجمله ااود ملكاف ااأة
معنوية كالفخر مثالً أو ملكافأة روحية كنيل اواظ ا أو للتحلاي بصافة خلُقياة
كالوفاء .وحاجات اإلنسان قاد تكاون مادياة كاالرب املاادي وقاد تكاون روحياة
كالتق ا ااديس أو معنوي ا ااة كالثن ا اااء .فحص ا اار احلاج ا ااات باحلاج ا ااات املادي ا ااة غ ا ااري
ص ااحي  .واإلنس ااان ق ااد يب ااذل م اااالً إلش ااباع حاج ااة روحي ااة أو حاج ااة معنوي ااة
بسااخاء أكثاار ماان بذلااه إلشااباع احلاجااات املاديااة .وعلااى هااذا فلاايس الااثمن هااو
وحااده احلااافز علااى اإلنتاااج فقااد يكااون الااثمن وقااد يكااون غااريه .أال تاار أن
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ح ّجاراً قد خيصص نفسه للعمل أشهراً يف قطع احلجاارة مان أجال بنااء مساجد
وأن مصاانعاً قااد جيعاال إنتاجااه أيامااً ماان أجاال توزيااع منتوجاتااه علااى الفقاراء و وأن
األمة قد صص جهودها يف حفر اخلنادي وإعاداد العادة مان أجال الادفاع عان
ّ
البالد و فهل هذا اإلنتاج ومثله كان احلافز عليه الاثمنو علاى أن املكافاأة املادياة
نفسااها ال تنحصاار بااالثمن فقااد تكااون ساالعاً أخاار أو خاادمات فجعاال الااثمن
وحده هو احلافز على اإلنتاج غري صحي .
وم اان أغ اارظ م ااا ي اانص علي ااه النظ ااام االقتص ااادي الرأ ااا جعل ااه ال ااثمن
املاانظم الوحيااد لتوزيااع الثااروة علااى أف اراد اجملتمااع ويقول ااون إن الااثمن هااو القي ااد
الااذي جيعاال اإلنسااان يتوقااف عاان احليااازة واالسااتهال عنااد احلااد الااذي يتناسااب
مع موارده وهو الذي جيعل استهال كل فرد قاصراً على ما تسم باه ماوارده
وبااذلك يكااون الااثمن بارتفاعااه لاابعح الساالع وا فاضااه لبعضااها وتااوفر النقااد
عند بعح الناس وعدم توفره عند اآلخارين يكاون الاثمن باذلك منظمااً لتوزياع
الثااروة علااى املسااتهلكني ويكااون نصاايب كاال فاارد ماان ااروة الاابالد لاايس قاادار
حاجاتااه األساسااية وإ ااا هااو معااادل لقيمااة اخلاادمات الاايت ساااهم هبااا يف إنتاااج
السلع واخلدمات أي قدار ما حيوز من أرض أو رأ ال أو قادار ماا قاام باه
من عمل أو تنظيم ملشروعات.
وهب ااذه القاع اادة وه ااي جع اال ال ااثمن ه ااو امل اانظم للتوزي ااع يك ااون النظ ااام
االقتص ااادي الرأ ااا ق ااد ق اارر أن ااه ال يس ااتحق احلي اااة إالّ م اان ك ااان ق ااادراً عل ااى
املسااامهة يف إنتاااج الساالع واخلاادمات .أمااا ماان كااان عاااجزاً عاان ذلااك ألناّاه خلااق
ضااعيفاً أو أل ّن هنااا ضااعفاً طارأ عليااه فااال يسااتحق احلياااة ألنّاه ال يسااتحق أن
ين ااال م اان ااروة ال اابالد م ااا يس ااد حاجات ااه .وك ااذلك يس ااتحق التخم ااة والس اايادة
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والساايطرة علااى الغااري الااه كاال ماان كااان قااادراً علااى ذلااك ألنّااه خلااق قوي ااً يف
جساامه أو يف عقلااه وكااان أقاادر ماان غااريه علااى احليااازة بااأي طريااق ماان الطااري.
وكذلك يزياد يف حياازة الثاروة عان غاريه كال مان كانات ميولاه للماادة قوياة ويقال
يف حياز ااا عاان غااريه كاال ماان كاناات ميولااه الروحيااة وتعلقااه بالصاافات املعنوي ااة
أقااو لتقيااده يف كسااب املااادة ااا تفرضااه عليااه القيااود الروحيااة أو املعنويااة الاايت
التاازم بأفكارهااا .وهااذا يبعااد العنصاار الروحااي واخللقااي عاان احلياااة وجيعلهااا حياااة
ماديااة أساسااها النضااال املااادي لكسااب وسااائل إشااباع احلاجااات املاديااة وهااذا
ما هو واقع فعالً يف البالد الايت تعتناق النظاام الرأ اا والابالد الايت تطبقاه .وقاد
هرت يف البالد اليت تعتنق الرأ الية يف النظام االقتصادي سايطرة االحتكاارات
الرأ الية واستبد املنتجون باملستهلكني وغدا فريق قليل مان النّااس كأصاحاظ
الشركات الكس كشاركات البامول والسايارات واملصاانع الثقيلاة وغريهاا يسايطر
علااى مجهاارة املسااتهلكني ويااتحكم فاايهم ويفاارض علاايهم أمثان ااً معينااة للساالع.
وهذا ما دعا إىل وجود حماوالت لمقيع النظاام االقتصاادي .فجعلاوا للدولاة احلاق
خاص ااة حلماي ااة االقتص اااد األهل ااي
يف أن تت اادخل يف حتدي ااد ال ااثمن يف ااروف ّ
وياية املستهلكني ولتقليل استهال بعح السلع واحلد من سلطة احملتكارين
وجعلوا يف تنظيم اإلنتاج مشروعات عامة تتوالها الدولة .إالّ أن هاذه المقيعاات
وأمثاهل ا ااا ب ا ااالرغم م ا اان أ ّ ا ااا تن ا اااقح أس ا اااس النظ ا ااام االقتص ا ااادي -وه ا ااو احلري ا ااة
االقتصااادية -فأل ااا تكااون يف أحاوال و ااروف معينااة؛ عااالوة علااى أن كثاريين ماان
االقتصاديني كأصحاظ املاذهب الفاردي ال يقولاون هباا وينكرو اا ويقولاون إن
جهاااز الااثمن وحااده كفياال بتحقيااق االنسااجام بااني مصاالحة املنتجااني ومصاالحة
املستهلكني دون ما حاجة إىل أياة رقاباة مان حكوماة .علاى أن هاذه المقيعاات
الاايت يقااول هبااا أنصااار التاادخل إ ااا حتصاال يف ااروف وأحاوال معينااة ومااع ذلااك
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فح يف هذه الظروف واألحوال ال معل توزيع الثروة علاى األفاراد حمققااً إشاباع
مجيع احلاجات جلميع األفراد إشباعاً كلياً .ولاذلك يبقاى ساوء التوزياع الاذي قاام
عل ااى أس اااس حري ااة امللكي ااة وعل اى أس اااس جع اال ال ااثمن جه اااز التوزي ااع الوحي ااد
للث ااروة مس اايطراً عل ااى ك اال جمتم ااع يطب ااق النظ ااام االقتص ااادي الرأ ااا  .أم ااا م ااا
يشاهد يف أمريكا من أن الثروة قد ناال منهاا كال فارد أمريكاي ماا يشابع حاجاتاه
األساسااية مجيعهااا إشااباعاً كليااً ويشاابع بعااح حاجاتااه األخاار فااألن ذلااك ناااتج
عاان وفاارة غااىن تلااك الاابالد إىل حااد يتااي لكاال فاارد أن يتمتااع بألشااباع حاجاتااه
األساسااية كلهااا وبعااح حاجاتااه الكماليااة ولاايس راجع ااً جلعاال نصاايب الفاارد
معادالً لقيمة اخلدمات اليت ساهم هبا يف اإلنتااج .اّ إن جعال جهااز الاثمن هاو
الااذي يقيااد التوزيااع قااد جعاال االحتكااارات الرأ اليااة يف الغاارظ اارج إىل خااارج
بالدهااا تبحااث عاان أس اواي ح ا حتصاال منهااا علااى امل اواد اخلااام وعلااى األس اواي
لبيع مصانوعا ا .وماا يعانياه العاامل مان اساتعمار ومنااطق نفاوذ وغازو اقتصاادي
إن هااو إالّ نتيجااة هااذه الشااركات االحتكاريااة ونتيجااة جعاال الااثمن هااو الااذي
ي ا ااوزع الث ا ااروة فتجم ا ااع ا ااروات الع ا ااامل عل ا ااى ه ا ااذا األس ا اااس لتوض ا ااع يف أي ا اادي
االحتكارات الرأ الياة وذلاك كلاه مان جاراء ساوء القواعاد الايت ناص عليهاا النظاام
االقتصادي الرأ ا .
ه ااذا م اان ناحي ااة النظ ااام االقتص ااادي الرأ ااا  .أم ااا م اان ناحي ااة النظ ااام
االقتصادي االشاماكي ومناه الشايوعي فألنّاه نقايح النظاام االقتصاادي الرأ اا
وهااو وإن زال أ ااره يف املساارح الاادو باازوال االحتاااد السااوفيا الااذي كااان حيملااه
حملي ااً ودولي ااً إال أن االط ااالع عل ااى أفك اااره ونقضااها وبي ااان فس ااادها أم اار مه اام
حلاماال الاادعوة اإلسااالمية ألن تلااك األفكااار ال زال ماان يتحاادث هبااا كلهااا أو
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بعضها وإن كان على نطاي ضيق.
لق ااد ه اارت أغل ااب اآلراء االشا اماكية يف الق اارن التاس ااع عش اار وح ااارظ
االش اماكيون رراء املااذهب احلاار حماربااة شااديدة أي حاااربوا النظااام االقتصااادي
الرأ ا  .وكان هور االشماكية بشكل قاوي نتيجاة للظلام الاذي عانااه اجملتماع
م اان النظا ااام االقتصا ااادي الرأ ا ااا ول خط اااء الكثا اارية الا اايت فيا ااه .وباسا ااتعراض
امل ااذاهب االشا اماكية يتب ااني أ ّ ااا تش اام يف ال ااة أم ااور ايّزه ااا ع اان غريه ااا م اان
املذاهب االقتصادية:
أوهلا :حتقيق نوع من املساواة الفعلية.
و انيها :إلغاء امللكية اخلاصة إلغاءً كلياً أو جزئياً.
و الثها :تنظيم اإلنتاج والتوزيع بواسطة اجملموع.
ولكنهااا مااع اتفاقهااا يف هااذه األمااور الثال ااة تلااف عاان بعضااها اختالف ااً
بيّناً يف عدة مواضع أمهها هي:

أوال :تلااف املااذاهب االشاماكية ماان حيااث شااكل املساااواة الفعليااة الاايت
تريااد حتقيقهااا .فف ااة تقااول باملساااواة احلسااابية ويقصااد هبااا املساااواة يف كاال م ااا
ينتفع به فيعطى لكل فرد منه ما يعطى لآلخر .وف ة تقول باملساواة الشايوعية
ويقصاد هبااا أن يراعااى يف توزيااع األعمااال قاادرة كاال فاارد ويراعااى يف توزيااع الناااتج
حاجات كال فارد .واملسااواة تتحقاق عنادهم إذا ماا طبقات القاعادة اآلتياة :مان
كاال حسااب قوتااه أي قدرتااه وي اراد هبااذا العماال الااذي يقااوم بااه) ولكاال حسااب
حاجت ااه ويا اراد ب ااه م ااا ي ااوزع م اان اإلنت اااج)  .وف ااة تق ااول باملس اااواة يف وس ااائل
اإلنتاااج ماان حيااث أن األشااياء ال تكفااي يف الواقااع لسااد حاجااات كاال األف اراد
39

فيجب أن تكاون قاعادة التوزياع مان كال حساب قوتاه أي قدرتاه ولكال بنسابة
عمله) وتتحقق املساواة إذا يأ لكل فرد من وسائل اإلنتاج مثل ما لآلخر.
ثانيا :تلف املاذاهب االشاماكية مان حياث مقادار ماا تقاول بأللغائاه مان
امللكيااة اخلاصااة .فف ااة تقااول بأللغاااء امللكيااة اخلاصااة علااى اإلطااالي وهااذه هااي
الشايوعية .وف ااة تقااول بأللغااء امللكيااة اخلاصااة بالنساابة لثاروات اإلنتاااج وهااي الاايت
يطلق عليها اسام رأس املاال .مثال األرض واملصاانع واخلطاوال احلديدياة واملنااجم
و وها أي انع ملكية كال سالعة تناتج شاي اً فاال ميلاك بيتااً يا جره وال مصانعاً
وال أرضااً وال ماا شاابه ذلاك .ولكاانهم حيتفظاون بامللكياة ل فاراد بالنسابة لثااروات
االستهال فيص أن ميلكوا كل ما يساتهلكونه فيملكاون بيتااً للساكىن فقاا
وميلكااون مااا تنتجااه األرض واملصااانع .وهااذه هااي اش اماكية رأس املااال .وف ااة ال
تقول بأللغاء امللكية اخلاصة إالّ بالنسبة لا رض الزراعياة دون غريهاا وها الء هام
االشاماكيون الزراعيااون .وف ااة تقااول :تاادرس كاال حالااة ياادعو الصااا العااام فيهااا
إىل استبدال امللكية العامة بامللكية اخلاصة .وبتقييد أصحاظ امللكية اخلاصاة يف
كثااري ماان املاواطن بااأن يضااع املشا ِّارع حااداً أقصااى للفائاادة واإلجااارة وحااداً أدىن
ل ج ااور وأن مي اان العم ااال نص اايباً يف رأس امل ااال و ااو ذل ااك وه ااذه يق ااال هل ااا
اشماكية الدولة.
ثالث ــا :تل ااف امل ااذاهب االش اماكية م اان حي ااث الوس ااائل ال اايت تق ااول هب ااا
لتحقيق أغراضها :فالنقابية الثورية تعتمد يف حترير العمال على ماا تساميه الفعال
املباشاار أي جهااود العمااال أنفسااهم كاإلكثااار ماان اإلض اراظ املتقطااع وإتااالف
اآلالت ونشر فكرة اإلضراظ العاام باني العماال والتأهاب لتحقيقهاا حا ياأ
يااوم يتمكنااون فيااه ماان تنفيااذ مطااالبهم فتشاال احلركااة االقتصااادية وينهااار النظااام
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االقتصادي احلا .
وأما االشماكيون املاركسيون في منون بسنة التطور يف اجملتمع ويعتقادون
أ اا وحادها كفيلااة بالقضااء علاى النظااام املوجاود واساتبدال نظااام رخار باه يقااوم
على أساس االشماكية.
وأم ا ااا أص ا ااحاظ اشا ا اماكية الدول ا ااة فوس ا اايلتهم يف تنفي ا ااذ أفك ا ااارهم ه ا ااي
التش اريع .فااألن يف ساان الق اوانني مااا يكفاال يايااة املص ااا العامااة وحتسااني حالااة
العمال كما أن يف فارض الضارائب وخصوصااً املدرجاة منهاا علاى الادخل ورأس
املال واملرياث ما ي دي إىل تقليل التفاوت يف الثروات.
رابعــا :تلااف املااذاهب االش اماكية ماان حيااث اهلي ااة الاايت ي اراد أن يوكاال
إليها إدارة املشروعات يف النظام االشماكي .فمثالً يريد أصحاظ اشاماكية رأس
امل ااال إس ااناد تنظ اايم اإلنت اااج والتوزي ااع إىل الدول ااة يف ح ااني أن النق ااابيني يري اادون
إسناد اإلدارة إىل مجاعات من العمال منظمة على رأسهم زعماؤهم.
وأش ا ااهر النظري ا ااات االشا ا اماكية وأكثره ا ااا ت ا ااأ رياً نظري ا ااات ك ا ااارل م ا اااركس
األمل ااام فق ااد س ااادت نظريات ااه الع ااامل االشا اماكي وق ااام عل ااى أساس ااها احل اازظ
الشيوعي ودولة االحتاد السوفيا يف روسيا اليت عمارت او سابعني سانةً قبال
أن تزول منذ عقدين من السنني.
وم اان أش ااهر نظري ااات ك ااارل م اااركس نظري ااة القيم ااة) ال اايت أخ ااذها م اان
علماء االقتصاد الرأ اا وهاامجهم هباا .وذلاك أن ردم ياث الاذي يعتاس زعايم
املذهب احلر يف إنكلما والذي يعتس أيضاً واضع أسس االقتصاد السياساي أي
النظااام االقتصااادي الرأ ااا قااد عاارف القيمااة فقااال :قيم اة أيااة ساالعة تتوقااف
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عل ااى كمي ااة العم اال املب ااذول يف إنتاجه ااا .فقيم ااة الس االعة ال اايت يس ااتغري إنتاجه ااا
ساعتني تعادل ضعف قيمة السلعة اليت ال يتطلاب إنتاجهاا ساو سااعة واحادة
 .وجاااء بعااده ريكاااردو فحاارال علااى أن يوض ا نظريااة العماال هااذه فقااال يف
تعريف القيمة :إن ما حيدد قيمة السلعة ليس هو مقدار العمال الاذي يباذل يف
إنتاجهااا مباشاارة فحسااب باال ال بااد ماان أن يضاااف إليااه العماال الااذي بااذل يف
املاضاي يف إنتااج املعاادات واألدوات الايت تسااتخدم يف عملياة اإلنتاااج  .أي أن
رد هاذه
ريكاردو كان يعتقد أن قيمة السلعة تتوقف علاى نفقاات إنتاجهاا .وقاد ّ
النفقات إىل عنصر واحد هو العمل.
وقد جاء كاارل مااركس بعاد ذلاك وا اذ مان نظرياة ريكااردو هاذه للقيماة
عنا ااد النظا ااام االقتصا ااادي الرأ ا ااا سا ااالحاً ملهامجا ااة امللكيا ااة اخلاصا ااة والنظا ااام
االقتصااادي الرأ ااا بوجااه عااام .فااذكر أن املصاادر الوحيااد للقيمااة هااو العماال
املبذول يف إنتاجهاا وأن املم ِّاول الرأ اا يشامي قاوة العامال باأجر ال يزياد عماا
هو ضروري إلبقائه حيااً قاادراً علاى العمال اّ يساتغل هاذه القاوة يف إنتااج سالع
تفوي قيمتها كثرياً ما يدفعه للعامل .وقد أطلق كارل ماركس على الفري باني ماا
ينتجااه العام اال ومااا يُاادفع ل ااه فع االً اس اام القيمااة الفائض ااة) وق اارر أ ّ ااا اث اال م ااا
يغتص اابه امل ااال وأص ااحاظ األعم ااال م اان حق ااوي العم ااال باس اام الري ااع والا ارب
وفائدة رأس املال اليت مل يعمف طبعاً شروعيتها.
وقااد رأ كااارل ماااركس أن املااذاهب االشاماكية الاايت جاااءت قبلااه تعتمااد
يف انتص ااار أفكاره ااا عل ااى م ااا فط اار علي ااه اإلنس ااان م اان حب ااه للع اادل وانتص اااره
للمظلوم فكانت تضع طرقاً جديدة تعتقد أ ّن باإلمكان تطبيقهاا علاى اجملتماع
وتتقاادم هبااا إىل احلكااام واملتم اولني والطبقااة املتنااورة حتااثهم علااى تنفيااذها .ولكاان
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كااارل ماااركس مل ياانب مذهبااه علااى ذلااك ومل يساالك الطااري الاايت ساالكوها .فقااد
ب ااىن مذهب ااه عل ااى أس اااس مب اادأ فلس اافي يع اارف باملادي ااة التارخيي ااة) أي م ااا يس اامى
بالنظريااة الديالكتيكيااة ورأ أن قيااام النظااام اجلديااد يف اجملتمااع ساايتم جاارد عماال
الق اوانني االقتصااادية و قتضااى قااانون التطااور يف اجملتمااع ماان غااري تاادخل إدارة
متشا ِّارع أو مصاال  .وقااد أُطلااق علااى اش اماكية كااارل ماااركس اساام االش اماكية
العلميااة) اييازاً هلااا عاان الطااري االشاماكية الاايت تقاادمتها والاايت أطلااق عليهااا اساام
االشماكية اخليالية)  .وتتلخص نظرية كارل ماركس االشماكية فيما يلي:
إن نظااام اجملتمااع الااذي يقااوم يف عصاار مااا هااو نتيجااة للحالااة االقتصااادية
وإن التقلبات اليت تصيب هذا النظام إ ا ترجع كلها إىل سابب واحاد هاو كفااح
الطبقااات م اان أجاال حتس ااني حالته ااا املاديااة .والت اااريخ حي ااد نا بااأن ه ااذا الكف اااح
ينتهي دائماً على صاورة واحادة هاي انتصاار الطبقاة األوفار عادداً واألساوأ حااالً
علااى الطبقااة الغنيااة واألقاال عاادداً وهااذا مااا يسااميه بقااانون التطااور االجتماااعي.
وهو ينطبق على املستقبل كما ينطبق علاى املاضاي .ففاي العصاور املاضاية كاان
هاذا الكفااح موجااوداً باني األحارار واألرقاااء اّ باني األشاراف والعامااة ومان بعا ُاد
بني األشراف والفالحني وكذلك بني الرؤسااء والعرفااء يف نظاام الطوائاف .وقاد
كااان ينتهااي دائم ااً بانتصااار الطبقااة املظلومااة الكثاارية العاادد علااى الطبقااة الظاملااة
القليل ااة الع اادد .ولك اان بع ااد انتص ااارها تنقل ااب الطبق ااة املظلوم ااة إىل طبق ااة امل ااة
حمافظااة .ومنااذ الثااورة الفرنسااية أصااب هااذا الكفاااح قائم ااً بااني الطبقااة املتوسااطة
السجوازيااة) وطبقااة العمااال .فقااد صااارت األوىل ساايدة املشااروعات االقتصااادية
ومالك ااه رؤوس األما اوال كم ااا ص ااارت طبق ااة حمافظ ااة .ويف وجهه ااا تق ااوم طبق ااة
العمااال .وهااي ال الااك شااي اً ماان رأس املااال ولكنهااا أوفاار منهااا عاادداً .فهنااا
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تناقح بني مصا هاتني الطبقتني .وهو يرجع إىل أسباظ اقتصادية.
ذلك أن نظام اإلنتاج اليوم أصب ال يتمشاى ماع نظاام امللكياة .فاإلنتااج
مل يعااد فردي ااً أي يقااوم بااه الشااخص فاارده كمااا كااان يف األزمنااة املاضااية باال
أصب اشماكياً أي يشم فيه األفراد بينما نظاام امللكياة مل يتغاري تبعااً لاذلك.
فظلاات امللكي ااة الفرديااة قائم ااة وال ت ازال ه ااي أساااس النظ ااام يف اجملتمااع احل ااا .
فكان من نتيجاة ذلاك أن طبقاة العماال وهاي تشام يف اإلنتااج ال تشام يف
ملكي ا ااة رأس امل ا ااال وأص ا اابحت حت ا اات ري ا ااة أص ا ااحاظ رأس امل ا ااال ال ا ااذين ال
يشاامكون بأنفسااهم يف اإلنتاااج .يف حااني أ اام يسااتغلون العمااال إذ ال ياادفعون
إليهم من األجر إالّ ماا يعاادل الكفااف والعامال مضاطر إىل قبولاه إذ ال ميلاك
غري عمله .فالفري بني قيمة الناتج وأجر العامل -وهاو ماا يساميه كاارل مااركس
بالقيمااة الفائضااة -يتكااون منااه الارب الااذي يسااتأ ر بااه الرأ ااا مااع أن العاادل
يقضي أن يكون من نصيب العامل .فااحلرظ ساتظل معلناة باني هااتني الطبقتاني
ح ا يااتالءم نظااام امللكيااة مااع نظااام اإلنتاااج أي ح ا تصااري امللكيااة اش اماكية.
وسااينتهي هااذا النضااال بانتصااار طبقااة العمااال تبع ااً لقااانون التطااور يف اجملتمااع
أل ّ ااا هااي الطبقااة األس اوأ حاااالً واألوفاار عاادداً .أمااا كيااف تنتصاار طبقااة العمااال
وأس ااباظ انتص ااارها ف ااذلك م ااا ينب ا ب ااه ق ااانون التط ااور للمجتم ااع .فنظ ااام احلي اااة
االقتصادية احلاضارة حيمال يف نفساه باذور اجلماعاة املساتقبلة وهاو مقض كاي علياه
باالزوال بفعاال القاوانني االقتصااادية الايت خيضااع هلااا .فقااد جااء وقاات انتصاارت فيااه
الطبقااة املتوسااطة علااى طبقااة األشاراف فلعباات دوراً مهمااً يف احلياااة االقتصااادية.
إذ كان اات ه ااي مالك ا اة رؤوس األما اوال .ولكنه ااا الي ااوم انته اات مهمته ااا وح ااان
الوقاات الااذي تتخلااى فيااه عاان مكا ااا لطبقااة العمااال .وحيااتم عليهااا ذلااك قااانون
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المكااز) وفعاال املنافسااة احلاارة .فبفعاال قااانون المكااز أخااذ يتناااقص عاادد أصااحاظ
رأس امل ااال ويتزاي ااد ع اادد العم ااال األج اراء كم ااا أن ااه بفع اال املنافس ااة احل اارة م ااوز
اإلنتاااج كاال حااد فأصاابحت كميااة اإلنتاااج تزيااد عمااا يسااتطيع املسااتهلكون ماان
طبقة العمال شراءه منهاا وهام يتنااولون أجاوراً غاري كافياة .فاأد ذلاك إىل وقاوع
األزمااات الاايت ماان نتائجهااا أن يفقااد بعااح النّاااس رؤوس أم اواهلم فياادخلون يف
طبقا ااة العما ااال .وكلّما ااا تقا اادم النظا ااام احلاضا اار كلّما ااا اشا ااتدت وطا ااأة األزما ااات
وتقارباات أوقااات وقوعهااا وكلمااا تناااقص عاادد أصااحاظ رأس املااال تزايااد عاادد
العمال .اّ ال يلباث أن ياأ ياوم تقاع فياه أزماة أكاس مان كال ماا تقادمها فتكاون
هااي النكبااة الكااس إذ تقااوض أركااان النظااام االقتصااادي الرأ ااا فيقااوم علااى
أنقاضااه نظااام االش اماكية .وياار ماااركس يف قيااام االش اماكية رخاار دور للتط ااور
التااارخيي .أل ّ ااا إذ اادم امللكيااة اخلاصااة فااال يكااون هنااا مااا ياادعو إىل تطاااحن
الطبقات يف اجملتمع وذلك الختفاء ما بينها من الفروي.
أم ا ااا ق ا ااانون المك ا ااز ال ا ااذي يش ا ااري إلي ا ااه ك ا ااارل م ا اااركس فه ا ااو م ا اان النظ ا ااام
االقتصادي الرأ اا  .وخالصاته أن هناا حركاة تنقال يف العمال ورأس املاال مان
بعاح املشاروعات ااو بعضاها إذ يكااس بعضاها يف حاني يصااغر بعضاها اآلخاار.
فهذه كلها حاالت تدل على حدوث تركاز يف اإلنتااج .فاألذا تثات يف عادد مان
املشروعات يف فرع واحد كمصانع الشوكوالتة مثالً مد أن عدد املشاروعات قاد
صااار إىل التناااقص يف حااني زاد متوسااا مااا يسااتخدم يف كاال مشااروع ماان قااو
اإلنتاااج ويف هااذا دلياال علااى أنااه قااد حاادث تركااز يف هااذا الفاارع ماان اإلنتاااج .إذ
أخااذ اإلنتاااج الكبااري حياال فيااه حماال الصااغري فلااو كااان عاادد املصااانع عشاارة مااثالً
فأل ا تصب أربعة أو مخسة مصانع كبرية مثالً وتنقرض باقي املصانع.
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وأما املنافسة احلرة الواردة يف كالمه فهاي تعات قاعادة حرياة العمال وهاي
أن يكون لكل شخص احلق يف أن ينتج ما يشاء كما يشاء.
وأم ااا األزم ااات االقتص ااادية ال اايت وردت يف كالم ااه فه ااي تطل ااق عل ااى ك اال
اضااطراظ فجااائي يط ارأ علااى الت اوازن االقتصااادي .واألزمااة اخلاصااة تش اامل كاال
أناواع األزمااات الاايت حتاال بفاارع خاااال ماان فااروع اإلنتاااج بساابب مااا حياادث ماان
فقااد الت اوازن بااني اإلنتاااج واالسااتهال  .وهااذا احلااادث ياانجم إمااا عاان إف اراال يف
اإلنتاج أو قلّة فيه أو إفراال يف االستهال أو قلّة فيه.
وأما األزمة العامة الدورية فهي تظهر على شكل هازة عنيفاة تزعازع أركاان
النظام االقتصادي كله وتكون هي النقطة اليت تفصل بني عهاد النشااال وعهاد
الكساااد .وعهااد النشاااال ياماوح أجلااه بااني ااالث ومخااس ساانني .وعهااد الكساااد
خاص ااة
ي اماوح اجل ااه تلااك امل اادة كااذلك .واألزم ااات العامااة الدوري ااة هل ااا ص اافات ّ
تتميااز هبااا أمههااا ااالث صاافات هااي :صاافة العمااوم فهااي تصاايب يف البلااد الواحااد
كاال ن اواحي النشاااال االقتصااادي أو علااى األقاال أكثرهااا اّ هااي تظهاار أوالً يف
أحد البالد وتعم فياه اّ تساري مناه إىل الابالد األخار الايت أحارزت نصايباً مان
التقاادم االقتصااادي وكااان ياربا بعضااها باابعح عالقااات مسااتمرة .والصاافة الثانيااة
صاافة الدوريااة وهااي أ ّ ااا حتاادث كاال ما ّدة بصاافة دوريااة .والاادورة الاايت تفصاال بااني
أزمااة وأخاار تاماوح بااني  11 - 7س انة .إالّ أن حاادو ها لاايس يف مواعيااد ابتااة
ولكنه ااا حتا اادث دوري ا ااً .أما ااا الصفا ا اة الثاالثا ا اة فها ااي إف ا اراال اإلنتا اااج إذ يصا ااادف
أصااحاظ املشا اروعات صااعوبة كباارية يف تص اريف منتجااا م فيزيااد الع اارض عل ااى
الطلب يف كثري من املنتجات فتحصل األزمة.
فكااارل م اااركس ي اار أن ه ااذه األزمااات ت ا دي إىل أن يفق ااد بع ااح النّاااس
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رؤوس أم اواهلم فيتناااقص عاادد أصااحاظ رؤوس األم اوال ويتزايااد عاادد العمااال
وهذا ما ي دي إىل حصول أزمة كس يف اجملتمع تقوض النظام القدمي.
ها ااذه خالص ا ااة االش ا اماكية والشا اايوعية ن ا ااوع م ا اان أنواعها ااا .وم ا اان ه ا ااذه
اخلالصااة يتبااني أن املااذاهب االشاماكية كلهااا ااا فيهااا الشاايوعية تعماال لتحقيااق
املساواة الفعلية بني األفراد إما املساواة باملناافع أو املسااواة يف وساائل اإلنتااج
أو املساااواة املطلقااة .وكاال واحااد ماان أن اواع هااذه املساااواة مسااتحيل الوقااوع وهااو
فرض خيا  .وذلك أن املساواة من حيث هي غري واقعية فهي غاري عملياة .أماا
كو ااا غ ااري واقعي ااة ف ااألن النّاااس بطبيع ااة فط اار م ال اايت خلق اوا عليه ااا متف اااوتون يف
الق ااو اجلساامية والعقليااة ومتف اااوتون يف إشااباع احلاجااات .فاملساااواة بي اانهم ال
ميكاان أن حتصاال .إذ لااو ساااويت بياانهم يف حيااازة الساالع واخلاادمات جاساً بااالقوة
حتاات ساالطة احلديااد والنااار فألناّاه ال ميكاان أن يتساااووا يف اسااتعمال هااذا املااال يف
اإلنتا اااج وال يف االنتفا اااع با ااه وال ميكا اان أن تسا اااوي بيا اانهم قا اادار ما ااا يشا اابع
حاجا م فاملساواة بينهم أمر نظري خيا .
على أن املساواة نفسها بني النّاس مع تفاو م يف القو تعتس بعيادة عان
العدالااة الاايت ياازعم االشااماكيون أ اام حياااولون حتقيقهااا .فالتفاضاال بااني النّاااس
والتفاوت يف حيازة املنافع ويف وسائل اإلنتاج أمر حتمي وهو األمر الطبيعاي.
وك اال حماول ااة للمس اااواة مكت ااوظ هل ااا اإلخف اااي أل ّ ااا مناقض ااة لفط اارة التف اااوت
املوجودة بني األفراد من بت اإلنسان.
وأمااا إلغاااء امللكيااة اخلاصااة إلغاااء كلي ااً فهااو يناااقح فطاارة اإلنسااان .أل ّن
امللكي ااة أو احلي ااازة مظه اار م اان مظ اااهر غري اازة البق اااء وه ااي حتمي ااة الوج ااود يف
اإلنسااان .أل ّ ااا فطريااة فيااه فهااي جاازء ماان تكوينااه ومظهاار ماان مظاااهر طاقتااه
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الطبيعية فال ميكن إلغاؤها أل ّ ا غريزية .وكال ماا هاو غريازي ال ميكان قلعاه مان
اإلنس ااان م ااا دام اات تن اابح في ااه احلي اااة .وأيا اة حماول ااة إللغائه ااا إ ااا ه ااي كب اات
لسنسااان ي ا دي إىل القلااق .ولااذلك كااان األماار الطبيعااي أن جيااري تنظاايم هااذه
الغري اازة .ال إلغاؤه ااا .وأم ااا إلغ اااء امللكي ااة جزئي ااً فألنّااه ينظ اار في ااه ف ااألن ك ااان حي اادد
مقاادار مااا ميلااك ماان الساالع قاادار معااني ال يتعااداه فألناّاه يكااون حتديااداً للملكيااة
بااالكم وه ااذا ال جي ااوز ألنّااه حي ااد ماان نش اااال اإلنس ااان ويعط اال جه ااوده ويقل اال
إنتاجااه .فهااو حااني مينعااه ماان حيااازة مااا يزيااد عاان مقاادار مااا حااازه أوقفااه عنااد حااد
فحرم من مواصلة النشاال وحرم اجلماعة من االنتفاع اهود ه الء األفراد.
ُ

وإن كااان حياادد مقاادار مااا ميلااك ماان الساالع واخلاادمات بكيفيااة معينااة ماان
غااري حتديااد بااالكم فااذلك جااائز ألناّاه ال حيااد ماان نشاااال اإلنسااان وأل ّن ذلااك
تنظيم حليازة املال بني األفراد وهو يساعد على بذل اجملهودات وزيادة النشاال.
أمااا إن كااان إلغاااء امللكيااة إلغاااء جزئي ااً حياادد أم اواالً معينااة مينااع الفاارد ماان
ملكيتهاا ويباااح لاه أن ميلااك مااا عاداها ماان غاري حتديااد قاادار معاني فألناّاه ينظاار
فيه فألن كانت طبيعة هذه األموال -اليت وجدت عليها خلقة لالنتفااع هباا -ال
تت ااأتى حياز ااا للف اارد وح ااده دون غ ااريه إالّ ترم ااان جمموع ااة النّ اااس منه ااا نظا اراً
الشاما املنفعااة فيهااا بااني أفاراد النّاااس طبيعيااً كااالطري العامااة وساااحات البلاادة
واأل ااار والبحااار ومااا شاااكل ذلااك فااألن منااع ملكيااة الفاارد هلااا وحااده دون غااريه
أماار طبيعااي قااد قررتااه طبيعااة املااال فااال شاايء حين ااذ يف منااع الفاارد ماان ملكيتهااا
وحااده دون غااريه .وأمااا إن كاناات طبيعااة املااال ال تقتضااي ذلااك ينظاار فااألن كااان
املااال ملحق ااً ااا هااو ماان طبيعتااه أن ال يتااأتى ملكااه ل ف اراد إال ترمااان جمموعااة
الناس منه كاألموال الايت ال يتاأتى ملاك أصالها كلهاا ل فاراد مثال املااء واملعاادن
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الاايت ال تنقطااع فألنااه ال شاايء يف منااع الفاارد ماان ملكيتهااا أل ّ ااا ملحقااة ااا ماان
طبيعت ااه أن ال ميلك ااه الف اارد إالّ ترم ااان اجملموع ااة .وال ااذي جعله ااا ملحق ااة بتل ااك
األم اوال هااو كااون أصاالها ال يتااأتى ملكااه للفاارد إال ترمااان اجملموعااة .أمااا إن مل
يك اان امل ااال ملحق ااً ب ااذلك كس ااائر األم اوال فألنّااه ال جي ااوز أن مين ااع األف اراد م اان
ملكيتهااا ألنّااه يكااون حين ااذ حتديااداً مللكيااة األم اوال بالسااماح لكيااة بعضااها
دون بعااح .فهااو كتحديااد ملكيااة املااال قاادار معااني ويصاادي عليااه مااا يصاادي
عل ااى حتدي ااد امللكي ااة ب ااالكم وحتص اال ل ااه نف ااس النت ااائج؛ فألنّااه حي ااد م اان نش اااال
اإلنسااان ويعطاال جه ااوده ويقلاال إنتاجااه ويوقفااه عاان العماال حااني يصاال إىل
املقدار الذي أبي له أن حيوزه وحني مينع ما يزيد عليه.
وإلغاء امللكية إلغاءً جزئياً يف االشماكية هو حتديد باالكم ولايس حتدياداً
بااالكيف وهااو منااع ماان ملكيااة بعااح األم اوال الاايت ماان طبيعتهااا وماان طباياع اة
أصالها االنفراد يف حياازتاها ألن اّها إماا أن حتادد امللكي اة باالكم كتحدياد ملكياة
األراضااي يف مساااحات معينااة وإمااا أن حتاادد امللكيااة بااأموال معينااة انااع األف اراد
ماان ملكيتهااا كتحديااد وسااائل اإلنتاااج .مااع أن هااذه األم اوال ماان طبيعتهااا أن
يسااتقل هبااا األفاراد .وحتدياادات امللكيااة يف االشاماكية هااي ماان هااذا النااوع .فهااي
منااع مللكيااة أم اوال ماان طبيعتهااا أن الااك فردي ااً ومنااع امللكيااة ماان هااذه األم اوال
حتديااد للنشاااال ساواء أعيّناات هااذه األماوال كمنااع حااق املاارياث أو منااع ملكيااة
املناجم والسكك احلديدية واملصانع وما شااكل ذلاك أو تار للدولاة أن انعهاا
كلّم ااا رأت أ ّن الص ااا الع ااام يقتض ااي منعه ااا ف ااألن ذل ااك كل ااه حي ااد م اان نش اااال
األفراد ما دامت األموال اليت منعت من طبيعتها أن يستقل الفرد لكيتها.
وأمااا تنظاايم اإلنتاااج والتوزيااع بواساطة اجملمااوع فألنااه ال يتااأتى بأل ااارة القلااق
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واالضطراظ باني النّااس وإ اارة احلقاد والبغضااء فايهم بعضاهم علاى بعاح فاألن
ذلك يعت إجياد الفوضاى ولايس إجيااد التنظايم .وال ياأ طبيعيااً يف تار العماال
حيسون بظلام أصاحاظ األعماال ألنّاه قاد يكاون أصاحاظ األعماال مان املهاارة
ّ
تيااث يشاابعون مجيااع حاجااات العمااال -كمااا هااي احلااال يف عمااال املصااانع يف
حيسااون باالظلم الواقاع علاايهم يف هضام مثارات جهااودهم
الوالياات املتحادة -فاال ّ
وال يتأتى حين ذ التطور الاذي يانظم اإلنتااج واالساتهال  .ولاذلك ال باد مان أن
يااأ هااذا التنظاايم بأحكااام ومعاجلااات صااحيحة قطعيااة األساااس منطبقااة علااى
واقع املشاكل .واالشماكية تعتمد يف تنظيم اإلنتاج والتوزيع إما على إ اارة القلاق
واالضا ااطرابات با ااني العما ااال وإما ااا علا ااى س ا انّة التطا ااور يف اجملتما ااع وإما ااا علا ااى
تشريعات وقوانني وضعية غاري مساتندة إىل أسااس قطعاي .ولاذلك كاان تنظيمهاا
هذا خاط اً من أساسه.
ه ااذا بي ااان خط ااأ االش اماكية م اان حي ااث ه ااي .أم ااا خط ااأ اش اماكية ك ااارل
ماركس بنوع خاال فهو رت من الث جهات:
األوىل :إن رأيااه يف نظريااة القيمااة خطااأ خمااالف للواقااع .فااألن كااون املصاادر
الوحيااد لقيمااة الساالعة هااو العماال املبااذول يف إنتاجهااا خيااالف الواقااع إذ العماال
املبذول مصدر من مصادر قيمة السالعة ولايس هاو املصادر الوحياد أل ّن هناا
أشياء غري العمال تادخل يف قيماة السالعة .فهناا املاادة اخلاام الايت جار عليهاا
العمال وهناا احلاجاة ملنفعاة هاذه السالعة .فقاد تكاون املاادة اخلاام حتاوي منفعاة
تزيد عان العمال الاذي باذل يف حتصايلها كالصايد ماثالً .وقاد تكاون منفعاة هاذه
السالعة غااري مطلوباة يف السااوي وغااري مصارح بتصااديرها كااخلمر عنااد املساالمني.
فجعل العمل املصدر الوحيد للقيماة غاري صاحي وال ينطباق علاى واقاع السالعة
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من حيث هي.
والثاني ااة :إن قول ااه أن النظ ااام االجتم اااعي ال ااذي يق ااوم يف عص اار م ااا ه ااو
نتيجااة للحالااة االقتصااادية وأن التقلبااات املختلفااة الاايت تصاايب هااذا النظااام إ اا
ترجااع كلهااا إىل ساابب واحااد هااو كفاااح الطبقااات االجتماعيااة ماان أجاال حتسااني
حالتهااا املاديااة هااذا القااول خطااأ خمااالف للواقااع ومباات علااى فاارض نظااري اات.
أمااا وجااه خط ااه وخمالفتااه للواقااع فظاااهر تارخييااً وواقعيااً .فروساايا السااوفياتية حااني
انتقلا اات إىل االش ا اماكية مل حيصا اال ذلا ااك نتيجا ااة لتطا ااور ما ااادي وال إىل كفا اااح
طبقات أد إىل تغيري نظام بنظام وإ ا وصالت للحكام مجاعاة عان طرياق اورة
دمويااة ُسالِّمت حكمااً فأخااذت تطبااق أفكارهااا علااى الشااعب وغااريت النظااام
وكاذلك احلاال يف الصاني الشاعبية .وتطبياق االشاماكية علاى أملانياا الشارقية دون
أملاني ااا الغربي ااة وعل ااى دول أوروب ااا الش اارقية دون دول أوروب ااا الغربي ااة مل حيص اال
نتيجااة ألي كفاااح بااني الطبقااات وإ ااا حصاال ماان اسااتيالء دولااة اشاماكية علااى
ه ااذه البل اادان فطبق اات عليه ااا نظامه ااا اام ااً كم ااا حيص اال يف النظ ااام الرأ ااا
وكمااا حصاال يف نظااام اإلسااالم وكمااا حيصاال يف أي نظااام .علااى أن الاابالد الاايت
كااان حيااتم هااذا القااانون أن حيااول النظااام لااديها بفعاال كفاااح الطبقااات هااي أملانيااا
وإنكلاما والواليااات املتحاادة :البلاادان الرأ اليااة الاايت يكثاار فيهااا أصااحاظ رؤوس
األما اوال والعم ااال ال روساي ا اا القيصاري ا اة وال الص ااني اللت ااان مه ااا زراعيت ااان أكث ا ار
منهمااا صاناعي اتني واللت اان تق ا ّل فيهمااا طابق اات العمااال والرأ اااليني إذا قيساات
بالبلاادان الغربيااة .وبااالرغم ماان وجااود الطبقااات بااني الرأ اااليني والعمااال يف دول
أوروبااا الغربيااة ويف أمريكااا مل تنتقاال إىل االشاماكية وال تازال كلهااا تطبااق النظااام
الرأ ااا دون أن ي ا ر وجااود طبقااة العمااال وطبقااة مااالكي رؤوس األم اوال يف
51

نظامها أي تأ ري .وهذا وحده كاف لنقح هذه النظرية من أساسها.
أمااا اجلهااة الثالثااة الاايت يتبااني فيهااا خطااأ نظريااات كااارل ماااركس فااذلك مااا
يقااول بااه ماان قااانون التط ااور االجتماااعي وأن نظااام احلياااة االقتصااادية مقض ااي
عليااه بااالزوال بفعاال الق اوانني االقتصااادية الاايت خيضااع هلااا وأن الطبقااة املتوسااطة
اليت انتصرت على طبقة األشراف وكانت هي مالكاة رؤوس األماوال قاد حاان
الوقاات الااذي تتخلااى فيااه عاان مكا ااا لطبقااة العمااال وحيااتم عليهااا ذلااك قااانون
المّكز .أما وجه خطأ هاذا القاول فاألن نظرياة كاارل مااركس يف تركاز اإلنتااج الايت
يباات عليهااا تزايااد عاادد العم ااال وتناااقص أصااحاظ رؤوس األم اوال ه ااي نظري ااة
فاسدة .فألن هنا حداً ال يتعداه تركز اإلنتاج فيصل إىل حد معاني ويقاف فاال
يص اال للتط ااور ال ااذي يتص ااوره ك ااارل م اااركس .إذ حيص اال التجم ااع ب ااني عوام اال
اإلنتاااج املش ااتتة إىل حااد يق ااف عنااده وال يتعااداه .ع ااالوة عل ااى أن ترك ااز اإلنت اااج
لاايس موجااوداً مطلق ااً يف أهاام فااروع اإلنتاااج وهااو الزراعااة فكيااف حيصاال قااانون
التطور يف اجملتمع و على أن كاارل مااركس يظان أن تركاز اإلنتااج يساتتبع تركازاً يف
الثروات إا ينشأ عناه قلاة يف عادد املتماولني الاذين يساتأ رون بارؤوس األماوال
وكثرة يف عدد العماال الاذين ال ميلكاون شاي اً .وهاذا خطاأ أل ّن تركاز اإلنتااج قاد
ينش ااأ عن ااه كث اارة يف ع اادد أص ااحاظ رؤوس األما اوال وق ااد ينش ااأ عن ااه أن يص ااب
العم ااال أص ااحاظ رؤوس أما اوال .فف ااي ش ااركات املس ااامهة وه ااي الش ااكل ال ااذي
تتخذه عادة املشروعات الكس كثارياً ماا يكاون مساامهوها أكثارهم مان العماال
فكيف حيصل تركز اإلنتاجو وفوي ذلك فاألن يف املصاانع عمااالً هلام أجاور عالياة
كاملهندسااني والكيميااائيني واملااديرين فيسااتطيعون أن ي ا ّدخروا جاازءاًكب ارياً منهااا
يصريون باه مان املتماولني مان غاري حاجاة إىل إنشااء مشاروع مساتقل .وحين اذ ال
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ينطبق عليهم ما يقوله كارل ماركس عن العمال يف التطور.
هااذه حملااة خاطفااة ل سااس الاايت يقااوم عليهااا النظااام االقتصااادي الرأ ااا
واألسس اليت يقوم عليها النظاام االقتصاادي االشاماكي ومناه الشايوعي وإشاارة
موجزة ملا يف هذه األسس من زيف وفساد .هاذا مان ناحياة ومان ناحياة أخار
فأل ااا خمالفااة لطريقااة اإلس ااالم يف أخااذ املعاجلااات ومناقض ااة لسس ااالم .أم ااا م اان
ناحيااة خمالفتهااا لطريقااة اإلسااالم يف أخااذ املعاجلااات للمشاااكل فااذلك أن طريقااة
اإلس ااالم يف معاجل ااة املش ااكلة االقتص ااادية ه ااي نفس ااها طريقت ااه يف معاجل ااة ك اال
مشكلة من مشاكل اإلنساان وهاي دراساة واقاع املشاكلة االقتصاادية وتفهمهاا
اّ اسااتنباال حاال املشااكلة ماان النصااوال الشاارعية بعااد دراسااة هااذه النصااوال
والتأك ا ااد م ا اان انطباقه ا ااا عليه ا ااا .خب ا ااالف األحك ا ااام واملعاجل ا ااات االقتص ا ااادية يف
الرأ الية واالشماكية .فأل ا يف الرأ الياة ت خاذ املعاجلاات مان واقاع املشاكلة بعاد
دراسا ااتها ويف االش ا اماكية ت خا ااذ ما اان فا ااروض نظريا ااة تاُتخا ا ايّل أ ّ ا ااا موجا ااودة يف
املش ااكلة فيوض ااع الع ااالج بن اااء عل ااى ه ااذه الف ااروض .وك اال واح اادة م اان ه اااتني
الطريقتني خمالفة لطريقة اإلسالم فال جيوز للمسلم األخذ هبا.
وأم ااا مناقض ااة االقتص اااد الرأ ااا واالشا اماكي ومن ااه الش اايوعي لسس ااالم
ف ااذلك أن اإلس ااالم إ ااا يأخ ااذ معاجلات ااه أحكام ااً ش اارعية مس ااتنبطة م اان األدل ااة
الش اارعية وه ااذه املعاجل ااات االقتص ااادية الرأ الي ااة واالشا اماكية ليس اات أحكاما ااً
شرعية بل هي مان نظاام الكفار .واحلكام علاى األشاياء هباا حكام بغاري ماا أنازل
ا وال حياال ملساالم أن يأخااذ هبااا وال بوجااه ماان الوجااوه واألخااذ هبااا فسااق إذا
ك ااان اآلخ ااذ ال يعتق ااد هب ااا أم ااا إذا اعتق ااد أ ّ ااا ه ااي األحك ااام الص ااحيحة وأن
أحك ااام اإلس ااالم ال تناس ااب العص اار احل ااديث وال تع ااا املش اااكل االقتص ااادية
احلديثة فذلك كفر والعياذ با .
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

االقتصـاد
كلمة االقتصاد مشتقة من لفا إغريقاي قادمي معنااه تادبري أماور البيات)
تيااث يشاام أف اراده القااادرون يف إنتاااج الطيبااات والقيااام باخلاادمات ويشاام
مجي ااع أف اراده يف التمت ااع ااا حي ااوزون .اّ توس ااع النّاااس يف م اادلول البي اات فص ااار
يقصد به اجلماعة اليت حتكمها دولة واحدة.
وعليااه فلاايس املقصااود هنااا ماان كلمااة اقتصاااد املعااىن اللغااوي وهااو التااوفري
وال معىن املال وإ اا املقصاود هاو املعاىن االصاطالحي ملسامى معاني وهاو تادبري
شا ا ون امل ااال إم ااا بتكث ااريه وت ااأمني إجي اااده ويبحا اث في ااه عل اام االقتص اااد وإم ااا
بكيفية توزيعه ويبحث فيه النظام االقتصادي.
وإنااه وإن كااان علاام االقتصاااد والنظااام االقتصااادي كاال منهمااا يبحااث
يف االقتصاااد ولكنهم اا شااي ان خمتلفااان متغااايران ومفه ااوم أحاادمها غااري مفه ااوم
اآلخ اار .فالنظ ااام االقتص ااادي ال خيتل ااف بكث اارة الث ااروة وال بقلته ااا وال يت ااأ ر هب ااا
مطلقاً .وكثرة الثاروة وقلتهاا ال يا ر فيهاا شاكل النظاام االقتصاادي وال بوجاه مان
الوجاوه .وعلياه كااان مان اخلطاأ الفااادح جعال االقتصااد موضااوعاً واحاداً يبحااث
عل ا ااى اعتب ا اااره ش ا ااي اً واح ا ااداً .ألنّا ااه يا ا ا دي إم ا ااا إىل اخلط ا ااأ يف إدرا املش ا اااكل
االقتص ااادية املا اراد معاجلته ااا وإم ااا إىل س ااوء فه اام العوام اال ال اايت ت ااوفر الث ااروة أي
توجاادها يف الاابالد .وأل ّن تاادبري أمااور اجلماعااة ماان حيااث تااوفري املااال أي إجياااده
شيء وتدبري أمور اجلماعة مان حياث توزياع املاال املادبر شايء رخار .فيجاب أن
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ياُفصا ا ال تا ا اث ت ا اادبري م ا ااادة امل ا ااال ع ا اان ت ا ااث ت ا اادبري توزياعا ا اه إذ األول يتاعالا ا اق
بالوساائل والثام يتعلاق باالفكر .وهلاذا جياب تاث النظاام االقتصاادي باعت اباره
فكراً ي ار يف وجهاة النظار يف احليااة ويتاأ ر هباا .وتاث علام االقتصااد باعتبااره
علمااً وال عالقااة لااه بوجهااة النظاار يف احلياااة .والبحااث املهاام منهمااا هااو النظااام
االقتصااادي .أل ّن املشااكلة االقتصااادية تاادور حااول حاجااات اإلنسااان ووسااائل
إشااباعها واالنتفاااع هبااذه الوسااائل .و ااا أن الوسااائل موجااودة يف الكااون فااألن
إنتاجها ا ااا ال يسا ا اابب مشا ا ااكلة أساسا ا ااية يف إشا ا ااباع احلاجا ا ااات با ا اال إن إشا ا ااباع
احلاج ااات ي اادفع اإلنس ااان إلنت اااج ه ااذه الوس ااائل أو إجياده ااا .وإ ااا املش ااكلة
املوجودة يف عالقات النّاس أي يف اجملتمع نامجة عن اكني النّاس مان االنتفااع
هبااذه الوس ااائل أو عاادم اكي اانهم .أي نامج ااة عاان موض ااوع حيااازة النّاااس هل ااذه
الوسائل .فيكون هو أساس املشكلة االقتصادية وهو الاذي حيتااج إىل عاالج.
وعلاى ذلاك فاملشاكلة االقتصاادية رتياة مان موضاوع حياازة املنفعاة ال مان إنتاااج
الوسائل اليت تعطي هذه املنفعة.

أساس النظام االقتصادي
املنفعااة هااي صااالحية الشاايء إلشااباع حاجااة اإلنسااان .فهااي تتكااون ماان
أم ارين :أحاادمها مبلااش مااا يشااعر بااه اإلنسااان ماان الرغبااة يف احلصااول علااى شاايء
ُمع ااني .والثا ااام املزاي ااا الكامنا ااة يف نف ااس الشا اايء وص ااالحيتها إلشا ااباع حاجا ااة
اإلنسااان ولاايس حاجااة فاارد معااني .وهااذه املنفعااة إمااا نامااة عاان جهااد اإلنسااان
أو عاان املااال أو عنهمااا مع ااً .وتشاامل كلمااة جهااد اإلنسااان :اجلهااد الفكااري
واجلهااد اجلساامي الااذي يبذلااه إلجياااد مااال أو منفعااة مااال .وتشاامل كلمااة املااال
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كل ما ياُتماول لالنتفااع باه بالشاراء أو اإلجاارة أو اإلعاارة إماا باساتهال عيناه
إفناءً كالتفاحاة أو بعادم اساتهالكها كالسايارة وإماا باالنتفااع باه ماع بقااء عيناه
كاملنخاال إعااارة وكسااكىن الاادار الاايت يف حيااازة غااريه إجااارة .ويشاامل املااال النقااد
كال ااذهب والفض ااة والس االع كالثي اااظ واألغذي ااة والعق ااارات كال اادور واملص ااانع
وغااري ذلااك إااا يتمااول .و ااا أن املااال هااو الااذي يشاابع حاجااات اإلنسااان ومااا
جهااد اإلنسااان إالّ أداة للحصااول علااى املااال عينااً ومنفعااة لااذلك كااان املااال هااو
أساااس املنفعااة .وأمااا جهااد اإلنسااان فهااو ماان الوسااائل الاايت اكاان ماان احلصااول
علااى املااال .وماان هنااا كااان اإلنسااان بفطرتااه يسااعى للحصااول علااى هااذا املااال
اال مه ااا األداة الاايت تس ااتخدم إلش ااباع
ليح ااوزه .وعلي ااه يك اون جه ااد اإلنس ااان واملا ُ
حاجااات اإلنسااان ومهااا الثااروة الاايت يسااعى اإلنسااان للحصااول عليهااا ليحوزهااا.
فالثروة هي جمموع املال واجلهد.
وحيازة األفراد للثروة تكون إما من أفراد رخرين كحيازة املاال باهلباة وإماا
ماان غااري األفاراد كحيااازة املااال اخلااام مباشاارة وتكااون إمااا حيااازة للعااني اسااتهالكاً
وانتفاعا ا ااً كحي ا ااازة التفاح ا ااة وحي ا ااازة ال ا اادار ملكا ا ااً وإم ا ااا حي ا ااازة ملنفع ا ااة الع ا ااني
كاسات جار الادار وإماا حياازة للمنفعاة الناماة عان جهاد اإلنساان كخريطاة دار
من مهندس.
وهذه احليازة اميع ماا تصادي علياه إماا أن تكاون بعاوض كاالبيع وإجاارة
امل ااال وإج ااارة األج ااري وإم ااا بغ ااري ع ااوض كاهلب ااة واإلرث والعاري ااة .وعل ااى ذل ااك
فاملشااكلة االقتصااادية إ ااا هااي يف حيااازة الثااروة وليساات يف إجياااد الثااروة .وهااي
تأ من النظرة إىل احليازة أي امللكية ومن سوء التصرف يف هذه امللكية ومان
سوء توزيع الثروة بني النّاس وال تأ من غري ذلاك مطلقااً .وهلاذا كانات معاجلاة
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هذه الناحية هي أساس النظام االقتصادي.
وعل ااى ذل ااك فاألس اااس ال ااذي يب ااىن علي ااه النظ ااام االقتص ااادي ق ااائم عل ااى
الث قواعد هي :امللكية والتصرف يف امللكية وتوزيع الثروة بني النّاس.

نظرة اإلسالم إلى االقتصاد
تلف نظرة اإلسالم إىل مادة الثروة عن نظرته إىل االنتفاع هباا وعناده أن
الوسااائل ال اايت تعطااي املنفع ااة ش اايء وحيااازة املنفع ااة ش اايء رخاار .فامل ااال وجه ااد
اإلنسااان مهااا مااادة الثااروة ومهااا الوسااائل الاايت تعطااي املنفعااة ووضااعهما يف نظاار
اإلسالم من حياث وجودمهاا يف احليااة الادنيا ومان حياث إنتاجهماا خيتلاف عان
ادخل يف االنتفااع
وضع االنتفاع هبما وعن كيفية حياازة هاذه املنفعاة .فهاو قاد ت ّ
بااالثروة تاادخالً واضااحاً فحاارم االنتفاااع ماان بعااح األماوال كاااخلمر وامليتااة كمااا
حرم االنتفاع من بعاح جهاود اإلنساان كاالرقص والبغااء فحارم بياع ماا ح ُارم أكلاه
من األموال وحرم إجارة ما ح ُرم القياام باه مان األعماال .هاذا مان حياث االنتفااع
باملال وجهد اإلنسان .أما من حيث كيفية حياز ما فقاد شارع أحكامااً متعاددة
حليازة الثروة كأحكاام الصايد وإحيااء املاوات وكأحكاام اإلجاارة واالستصاناع
وكأحكام اإلرث واهلبة والوصية.
هذا بالنسبة لالنتفاع بالثروة وكيفية حياز ا أما بالنسبة ملادة الثروة من
حيث إنتاجها فألن اإلسالم قد حث على إنتاجها ور ّغب فيه حني ر ّغب
بالكسب بشكل عام ومل يتدخل ببيان كيفية زيادة اإلنتاج ومقدار ما ينتج

بل تر ذلك للناس حيققونه كما يريدون .وأما من حيث وجودها فاملال
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موجود يف احلياة الدنيا وجوداً طبيعياً وخلقه ا سبحانه وتعاىل مسخراً
لسنسان قال تعاىل           :وقال:
            
وقال             :وقال:


           

            

          وقاال:
      وقاال :

 

    

 .   فبا ّني يف هذه اآليات وما شاهبها أنه خلق املال
وخلق جهد اإلنسان ومل يتعرض لشيء رخر يتعلق به إا يدل على أنه مل
يتدخل يف مادة املال وال يف جهد اإلنسان سو أنه بني أنه خلقها لينتفع
هبا النّاس .وكذلك مل يتدخل يف إنتاج الثروة وال يوجد نص شرعي يدل على
أن اإلسالم تدخل يف إنتاج الثروة بل على العكس من ذلك د النصوال

الشرعية تدل على أن الشرع تر األمر للناس يف استخراج املال ويف حتسني
جهد اإلنسان فقد أخرج مسلم من طريق عائشة رضي ا عنها ومن طريق

أنس رضي ا عنه أن رسول ا  قال يف موضوع تأبري النخل « :أنتم أعلم

وروي أنه  أرسل ا نني من املسلمني إىل ُجر اليمن يتعلمان
بأمر دنياكم » ُ
صناعة األسلحة .وهذا يدل على أن الشرع تر أمار إنتاج املال إىل النّاس ينتجونه
تسب خس م ومعرفتهم.

وعلى هاذا فألنّاه تباني مان ذلاك أن اإلساالم ينظار يف النظاام االقتصاادي
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ال يف علم االقتصاد وجيعل االنتفاع بالثروة وكيفياة حياازة هاذه املنفعاة موضاوع
تثه ومل يتعرض إلنتاج الثروة وال إىل وسائل املنفعة مطلقاً.

سياسة االقتصاد في اإلسالم
سياسة االقتصااد هاي اهلادف الاذي ترماى إلياه األحكاام الايت تعاا تادبري
أمور اإلنسان .وسياسة االقتصاد يف اإلسالم هي ضمان حتقيق اإلشاباع جلمياع
احلاج ااات األساسا ااية لكا اال فا اارد إشا ااباعاً كلي ا ااً واكينا ااه ما اان إشا ااباع احلاجا ااات
الكمالية بقدر ما يستطيع باعتباره يعيش يف جمتمع معني له طاراز خااال مان
العاايش فهااو ينظاار إىل كاال فاارد بعينااه ال إىل جممااوع األف اراد الااذين يعيشااون يف
البالد .وينظر إليه باعتباره إنساناً أوالً ال بد من إشباع مجياع حاجاتاه األساساية
إش ااباعاً كليا ااً اّ باعتب ااار فرديت ااه املشخص ااة انيا ااً بتمكين ااه م اان إش ااباع حاجات ااه
الكمالية بقدر ما يستطيع .وينظر إليه يف نفس الوقت باعتباره مرتبطااً ماع غاريه
بعالق ااات معين ااة تُس ااري تس اايرياً معينا ااً حس ااب طا اراز خ اااال .وعل ااى ه ااذا ف ااألن
سياسااة االقتصاااد يف اإلسااالم ليساات لرفااع مسااتو املعيشااة يف الاابالد فحسااب
دون النظاار إىل ضاامان انتفاااع كاال فاارد ماان هااذا العاايش وال هااي جللااب الرفاهيااة
للناس وتركهم أحراراً يف األخاذ منهاا بقادر ماا يتمكناون دون النظار إىل ضامان
حق العيش لكال فارد مانهم أيااً كاان وإ اا هاي معاجلاة املشااكل األساساية لكال
فرد باعتباره إنساناً يعيش طبق عالقات معينة واكينه من رفع مستو عيشاه
وحتقيق الرفاهية لنفسه يف طراز خاال مان العايش .وهباذا تلاف عان غريهاا مان
السياسات االقتصادية.
فاإلس ا ااالم يف الوق ا اات ال ا ااذي يُش ا ا ِّارع أحك ا ااام االقتص ا اااد لسنس ا ااان جيع ا اال
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التشاريع موجهااً للفاارد .ويف الوقاات الااذي يعماال لضاامان حااق العاايش والتمكااني
ماان الرفاهيااة جيعاال ذلااك يتحقااق يف جمتمااع معااني لااه طاراز خاااال ماان العاايش.
فهااو ينظاار إىل مااا جيااب أن يكااون عليااه اجملتمااع يف الوقاات الااذي ينظاار فيااه إىل
ضمان العيش والتمكني من الرفاهياة وجيعال نظرتاه إىل ماا جياب أن يكاون علياه
اجملتمع أساساً يف نظرته إىل العيش والرفاهياة .ولاذلك ماد األحكاام الشارعية قاد
ضامنت تااوفري إشااباع مجيااع احلاجااات األساسااية إشااباعاً كليااً لكاال فاارد ماان أفاراد
رعية الدولة اإلسالمية من مأكال وملابس ومساكن وذلاك بفارض العمال علاى
الرجل القادر ح يوفر لنفسه احلاجات األساسية له وملن ماب علياه نفقاتهم.
وفرضااها علااى املولااود لااه وعلااى الاوارث إن مل يكاان قااادراً علااى العماال .أو علااى
بيات املااال إن مل يوجااد ماان مااب علاايهم نفقتاه .وهبااذا ضاامن اإلسااالم لكاال فاارد
بعين ااه أن يش اابع احلاج ااات ال اايت ال ب ااد لسنس ااان م اان حي ااث ه ااو إنس ااان م ان أن
اث ها ااذا الفا اارد علا ااى التمتا ااع
يشا اابعها وها ااي املأكا اال وامللا اابس واملسا ااكن .اّ حا ا ّ
بالطيبات واألخذ من زينة احلياة الدنيا ماا يساتطيع .ومناع الدولاة أن تأخاذ مان
مال ااه ضا ارائب إ ااا ه ااو ف اارض عل ااى مجي ااع املس االمني إالّ إ ااا يزي ااد عل ااى كفاي ااة
حاجات ااه ال اايت يش اابعها فع االً يف حيات ااه العادي ااة ول ااو كان اات حاج ااات كمالي ااة.
وبااذلك ضاامن تااوفري حااق العاايش لكاال فاارد بعينااه وأتاااح لااه الرفاهيااة يف احلياااة.
وهااو يف نفااس الوقاات حاادد كسااب املااال هلااذا الفاارد يف إشااباع حاجاتااه األساسااية
والكمالية يف حدود معينة .وجعل عالقاته علاى طاراز خااال .فح ّارم إنتااج اخلمار
واساتهالكها عاال كال مساالم ومل يعتسهااا بالنسابة لااه مااادة اقتصاادية .وحا ّارم أكاال
الربااا والتعاماال بااه علااى كاال ماان حيملااون التابعيااة اإلسااالمية ومل يعتسهااا بالنساابة
هلم مادة اقتصادية سواء أكانوا مسلمني أم غري مسلمني فجعل الوضاع الاذي
جيااب أن يك ااون علي ااه اجملتم ااع ح ااني االنتف اااع بامل ااال أم اراً أساس ااياً عن ااد االنتف اااع
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باملادة االقتصادية.
ومن ذلك يتبني أن اإلسالم مل يفصل الفرد عن كونه إنساناً ومل يفصله
كألنسان عن فرديته .ومل يفصل اعتبار ما جيب أن يكون عليه اجملتمع عن
ضمان إشباع احلاجات األساسية لكل فرد واكينه من إشباع حاجاته
الكمالية بل جعل إشباع احلاجات وما جيب أن يكون عليه اجملتمع أمرين
متالزمني ال ينفصل أحدمها عن اآلخر ولكن تيث جيعل ما جيب أن يكون
عليه اجملتمع أساساً إلشباع احلاجات .ومن أجل إشباع مجيع احلاجات
األساسية إشباعاً كلياً والتمكني من إشباع احلاجات الكمالية ال بد من أن
تتوفر املادة االقتصادية لد النّاس ح يتمكنوا من إشباع احلاجات وال
يتأتى أن تتوفر لديهم إالّ إذا سعوا لكسبها وهلذا حث اإلسالم على
الكسب وعلى طلب الرزي وعلى السعي وجعل السعي لكسب الرزي

فرضاً على الرجل القادر على العمل احملتاج للنفقة على نفسه وعلى من
مب عليه إعالته .قال تعاىل .        :إالّ أنه

ليس معىن ذلك أنه تدخل يف إنتاج الثروة أو ّبني كيفية زيادة إنتاجها أو
مقدار ما ينتج ألنّه ال عالقة له بذلك .بل هو حث على العمل وعلى

كسب املال فحسب .وقد وردت أحاديث كثرية حتث على كسب املال ويف

احلديث« :أن رسول اهلل 
بالمر والمسحاة ألنفق
قد اكتبتا ،فسأله النبي  عن ذلك فقال :أضرب ّ
على عيالي .فقبّل  يده وقال :كفان يحبهما اهلل تعالى» ذكره السرخسي
يف املبسوال .ورو البخاري من طريق املقدام عن النيب  أنه قال« :ما أكل
صافح سعد بن معاذ (رضي اهلل عنه) فإذا يداه
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مر بقوم من
أح ٌد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده» وروي أن عمر َّ

القراء فرآهم جلوسا قد نكسوا رؤوسهم فقال :من هؤالء؟ فقيل :هم
المتوكلون ،فقال :كالّ ولكنهم المتأكلون ،يأكلون أموال النّاس .أال أنبئكم
ثم يتوكل
الح َّ
من المتوكلونو فقيل نعم .فقال :هو الذي يُلقي َ
ب في األرض ّ

على ربه عز وجل .ذكره السرخسي يف املبسوال .وهكذا د اآليات
واألحاديث حتث على السعي لطلب الرزي وعلى العمل لكسب املال كما
حتث على التمتع هبذا املال وأكل الطيبات .قال تعاىل:

    

        وقال تعاىل:

   

                

     وقال تعاىل        :وقال
تعاىل            :
   وقال تعاىل:

         

  وقال .        :فهذه اآليات وما شاهبها
تدل داللة واضحة على أن األحكام الشرعية املتعلقة باالقتصاد دف إىل
كسب املال والتمتع بالطيبات .فاإلسالم حث األفراد على الكسب وأمرهم
باالنتفاع بالثروة اليت يكسبو ا وذلك لتحقيق التقدم االقتصادي يف البالد
وإلشباع احلاجات األساسية لكل فرد واكينه من إشباع حاجاته الكمالية.
ومن أجل مراعاة حصول املسلم على املال د اإلسالم حني شرع األحكام
املتعلقة بكيفية حيازة الثروة راعى عدم تعقيد هذه الكيفية اليت حيوز هبا
اإلنسان املال فجعلها بسيطة كل البساطة .إذ قد حدد أسباظ التملك
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وحدد العقود اليت جيري هبا تبادل امللكية وأطلق لسنسان أن يبدع يف
األساليب والوسائل اليت يكسب هبا حني مل يتدخل يف إنتاج الثروة .وقد
جعل األسباظ والعقود خطوطاً عريضة حتوي قواعد شرعية وأحكاماً شرعية

وبني
تدخل حتتها مسائل متعددة وتقاس عليها أحكام متعددة .فشرع العمل ّ
أحكامه وتر لسنسان أن يعمل اراً وحذ ّّاء وصانعاً وزارعاً وغري ذلك
وجعل اهلدية على وجه تيث تقاس عليها العطية مثالً يف جعلها سبباً للملك

وجعل اإلجارة على حال تيث تقاس عليها الوكالة مثالً يف استحقاي أجرة

الوكيل .وهكذا د أسباظ التملك والعقود قد بيّنها الشارع وحددها يف
معان عامة وهذا جيعلها شاملة كل ما يتجدد من احلوادث ولكنها ال تتجدد
بتجدد املعامالت لوجوظ تقيد النّاس باملعامالت اليت وردت يف الشرع
ولكنها تنطبق على كل ما يتجدد من حوادث مهما بلغت ومهما تعددت.
وهبذا يسري املسلم يف كسب املال سرياً حثيثاً دون أن تقف يف طريقه عقبات

حتول بينه وبني الكسب مع احلرال على أن جيعل كسبه طيباً حالالً .وبذلك

يتوفر لكل فرد ما يشبع له احلاجات اليت تتطلب اإلشباع .ومل يكتف اإلسالم

تث الفرد وال جعل اإلشباع مقصوراً على كسب األفراد بل جعل بيت املال
ّ

جلميع الرعية ينفق عليهم منه وجعل إعالة العاجز فرضاً على الدولة وتوفري
احلاجات ل ّمة واجباً من واجبا ا أل ّن عليها حق الرعاية رو البخاري عن
ابن عمر قال :قال عليه الصالة والسالم« :اإلمام الذي على النّاس راع وهو

مسئول عن رعيته»  .ومن أجل أن تقوم الدولة ا أوجبه الشرع عليها جعل
هلا سلطة جباية أموال معينة جباية دائمية كاجلزية واخلراج وجعل أموال الزكاة
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يف بيت املال وجعل هلا حق جباية ما هو فرض على مجيع املسلمني كألصالح
الطري وبناء املستشفيات وإطعام اجلائعني وما شاكل ذلك .وجعل امللكية
العامة حتت إدار ا تتوالها هي ومنع األفراد من أن يتولوها ومنعها من أن
الكهم إياها أو تعطيهم إدار ا .أل ّن الوالية العامة هي لو األمر وال جيوز
ألحد من الرعية أن يقوم هبا إالّ بتولية من و األمر .وهذه امللكية العامة من
بمول وحديد و اس وما شاكل ذلك أموال ال بد من استغالهلا وتنميتها

لتحقيق التقدم االقتصادي ل ّمة أل ّن هذه األموال ل ّمة والدولة تتوالها
لتنميتها وإدار ا .فألذا قامت الدولة بتوفري األموال و ضت بأعباء رعاية
الش ون وقام كل فرد بكسب املال والسعي إىل الرزي فقد توفرت الثروة اليت
تكفي إلشباع مجيع احلاجات األساسية إشباعاً كلياً وإشباع احلاجات
الكمالية .إالّ أن هذا التقدم االقتصادي باحلث على كسب املال من كل فرد

وجعل أموال للدولة وإ اء امللكية العامة إ ا هو من أجل استخدام املال

وسيلة إلشباع احلاجات وليس لذات املال وال للتفاخر به وال إلنفاقه على
املعاصي أو للبطر والتجس ولذلك يقول « : من طلب الدنيا حالال

استعفافا عن المسألة ،وسعيا على أهله ،وتعطفا على جاره ،جاء يوم القيامة
وجهه كالقمر ليلة البدر ،ومن طلب الدنيا حالال ،مفاخرا ،مكاثرا ،مرائيا ،لقي اهلل

وهو عليه غضبان» ورد يف مصنف ابن أ شيبة من طريق أ هريرة . 
مطرف عن أبيه عن النيب  أنه قال .....« :وهل لك
رو مسلم من طريق ِّ
يا ابن آدم من مالك إال ما أكلت فأفنيت ،أو لبست فأبليت ،أو تصدقت

فأمضيت» وقال تعاىل .          :وليس
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جعل القصد من كسب املال أن يكون وسيلة إلشباع احلاجات ال للتفاخر هو
الذي طلبه اإلسالم فقا بل جعل اإلسالم تسيري االقتصاد كله بأوامر ا
 وأمر املسلم أن يبتغي فيما يكسبه احلياة األخر وال ينسى.ًونواهيه أمراً حتميا
        

:نصيبه من الدنيا قال تعاىل

             

 ولذلك جعل فلسفة االقتصاد تسيري األعمال االقتصادية بأوامر ا 
 أي جعل الفكرة اليت بىن عليها تدبيار أمور. ونواهيه بناء على إدرا الصلة با
املسالم يف اجملتمع يف احليااة هي جعال األعمال االقتصادياة حسب ما تتطلبه
األحكام الشرعية باعتبارها ديناً وجعل تدبري أمور الرعية إن حيملون التابعية
 باعتبارها تشريعاً فيبي هلم.وأعماهلم االقتصادية مقيدة باألحكام الشرعية
   

: قال تعاىل.ما أباحه اإلسالم ويقيدهم ا قيدهم به

      
     
     

: وقال     

: وقاال     

: وقال       

 وقد ضمن تقيد املسلمني والناس هبذه األحكام بالتوجياه الذي جيعال. 
والتشريع الذي تنافاذه الدولاة عالى

املسالم يانافاذ هذه السياسة بدافع تقو ا

: قاال تعااىل.الناّاس
         : وقال   
       : إىل أن يقول  
           

 فهو إذن ّبني الكيفية اليت تنفذ هبا.      
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وبني الكيفية اليت تضمن تقيدهم هبذه األحكام.
هذه األحكام ّ
وهكذا يشاهد أن سياسة االقتصاد يف اإلسالم مبنيّة علاى أسااس إشاباع
احلاجات لكل فرد باعتباره إنساناً يعايش يف جمتماع معاني وعلاى كساب الثاروة
لت ااوفري م ااا يش اابع احلاج ااات .وقائم ااة عل ااى فك اارة واح اادة ه ااي تس اايري األعم ااال
باألحكااام الشاارعية ومنفااذة ماان كاال فاارد باادافع تق ااو ا وبالتنفيااذ ماان قباال
الدولة بالتوجيه وبالتشريع.

القواعد االقتصادية العامة
يتبااني ماان اسااتقراء األحكااام الشاارعية املتعلقااة باالقتصاااد أن اإلسااالم إ ااا
يعا ااا موضا ااوع اكا ااني النّا اااس ما اان االنتفا اااع با ااالثروة .وأن ها ااذه ها ااي املشا ااكلة
االقتصادية للمجتمع يف نظره .وهو حني يبحث االقتصاد إ اا يبحاث يف حياازة
الثااروة ويف تصاارف النّاااس هبااا ويف توزيعه ااا بياانهم .وعلااى ه ااذا فااألن األحك ااام
املتعلقة باالقتصااد مبنيّاة علاى االث قواعاد هاي :امللكياة والتصارف يف امللكياة
وتوزيع الثروة بني النّاس.
أما امللكية من حيث هي ملكية فهي

باعتباره مالك امللك من

جهة وباعتباره قد نص على أن املال له .قال تعاىل:

    

وحده إال أن ا سبحانه وتعاىل استخلف بت

 .  فاملال
اإلنسان على املال وأمدهم به فجعل هلم حق ملكيته قال تعاىل  :
     وقال .    :ومن هنا د
أن ا

يبني أصل ملكية املال يضيف املال له فيقول    
حني ّ
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وحني يبني انتقال امللكية للناس يضيف امللكية هلم فيقول:

  
 

           
 .       غري أن حق امللكية هذا الذي جاء
باالستخالف جاء عاماً لبت اإلنسان اميع أفرادهم فلهم به حق امللكية ال
امللكية الفعلية .فهم مستخلفون يف حق التملك .أما امللكية الفعلية للفرد

املعني فقد شرال اإلسالم فيها اإلذن من ا للفرد بتملكها .وهلذا فألن املال إ ا
خاصة على
ميلكه بالفعل من أذن له الشارع بتملكه ويكون هذا اإلذن داللة ّ
أن هذا الفرد قد أصب له امللكية للمال .فاستخالف النّاس مجيعاً يف امللكية

جاء باالساتاخالف العام وأفاد وجود حق امللكية واستخالف الفرد املعني يف
امللكية الفعلية جاء باإلذن اخلاال الذي جاء من الشارع للفرد يف أن
يتملكه.
وقد با ّني الشرع أن هنا ملكية فردية فلكل فارد أن ميتلاك املاال بسابب
ماان أسااباظ التملااك رو أبااو داود عاان ُاارة عاان الناايب  قااال« :مــن أحــا
حائطــا علــى أرض فهــي لــه» وهنااا ملكيااة عامااة ل مااة كلهااا رو أيااد عاان
رجاال ماان املهاااجرين قااال :قااال عليااه الصااالة والسااالم« :المســلمون شــركاء فــي
ثالث :في الماء والكـ والنـار» .وهناا ملكياة للدولاة فاألن كال مان ماات مان
املسلمني وال وارث له فمالاه لبيات املاال وماا جياخ مان خاراج وجزياة وغاري ذلاك
إ ااا ه ااو لبي اات امل ااال .وللدول ااة أن تض ااع املااال ال ااذي ه ااو ملكه ااا حي ااث تش اااء
تس ااب األحك ااام الش اارعية .وق ااد ب ا ّاني الش اارع األس ااباظ ال اايت ميل ااك هب ااا الف اارد
األمااة واألسااباظ الاايت الااك هبااا الدولااة ومنااع مااا عاادا
واحلاااالت الاايت الااك هبااا ّ
ذلك.
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وأما التصرف يف امللكية فألنّه بالنسبة للملكية العاماة ُجعال للدولاة أل ّ اا
األمة ولكن الشارع منعها أي الدولة مان التصارف بامللكياة العاماة
نائبة عن ّ
باملبادلة أو الصلة .وأجاز هلا التصارف هباا يف غاري ذلاك تساب األحكاام الايت
بيّنهااا الشاارع .وأمااا بالنساابة مللكيااة الدولااة وملكيااة الفاارد فالتصاارف واض ا يف
أحكااام بياات املااال وأحكااام املعااامالت ماان بيااع أو رهاان أو غااري ذلااك .وقااد
أجاااز الشااارع للدولااة وللفاارد التصاارف لكيتهمااا باملبادلااة والصاالة وغااري ذلااك
تسااب األحكااام الاايت بيّنهااا الشاارع .وأمااا توزيااع الثااروة بااني النّاااس فألناّاه جيااري يف
أس ااباظ التمل ااك ويف العق ااود طبيعيا ااً .غ ااري أن تف اااوت النّ اااس يف الق ااو ويف
احلاجا ااة إىل اإلشا ااباع ي ا ا دي إىل تفا اااوت التوزيا ااع للثا ااروة با ااني النّا اااس .وجيع ا اال
احتمال اإلساءة يف هذا التوزياع موجاوداً فيمتاب علاى هاذه اإلسااءة يف التوزياع
ممع املال بني يدي ف ة وا ساره عن ف ة أخار كماا يمتاب عليهاا كناز أداة
التبااادل الثابتااة وهااي الااذهب والفضااة .ولااذلك جاااء الشاارع مينااع تااداول الثااروة
بااني األغنياااء فقااا ويوجااب تااداوهلا بااني مجيااع النّاااس وجاااء مينااع كنااز الااذهب
والفضة ولو أخرجت زكا ما.
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أنواع الملكي ـّة
الملكية الفردية
من فطرة اإلنسان أن يندفع إلشباع حاجاته ولاذلك كاان مان فطرتاه أن
حي ااوز امل ااال إلش ااباع ه ااذه احلاج ااات وم اان فطرت ااه أن يس ااعى هل ااذه احلي ااازة .أل ّن
إشااباع اإلنسااان جلوعاتااه أماار حتمااي ال ميكاان أن يقعااد عنااه .وماان هنااا كاناات
حيازة اإلنساان للثاروة فاوي كو اا أماراً فطريااً هاي أمار حتماي ال باد مناه .ولاذلك
كاناات كاال حماولااة ملنااع اإلنسااان ماان حيااازة الثااروة خمالفااة للفطاارة وكاناات كاال
حماولااة لتحديااد حيازتااه قاادار معااني أم اراً خمالف ااً للفطاارة كااذلك .وهلااذا كااان ماان
الطبيعي أن ال حيال بني اإلنساان وباني حياازة الثاروة وال بيناه وباني الساعي هلاذه
احليازة .إال أن هذه احليازة ال جيوز أن تم لسنسان يناهلا كياف يشااء ويساعى
هل ا ااا كي ا ااف يش ا اااء ويتص ا اارف هب ا ااا كم ا ااا يش ا اااء أل ّن ه ا ااذا يا ا ا دي إىل الفوض ا ااى
واالضااطراظ ويس ابِّب الشاار والفساااد؛ أل ّن البشاار يتفاااوتون يف القااو واحلاجااة
إىل اإلشباع فألذا تركوا وشأ م حاز الثروة األقوياء وحارم منهاا الضاعفاء وهلاك
املرضى والقاصرون وأُ م هبا املفرطون يف الشهوات .ولذلك كاان ال باد مان أن
يكااون اكااني النّاااس ماان حيااازة الثااروة وماان السااعي هلااا سااائراً علااى وجااه يضاامن
إشباع احلاجات األساسية جلميع النّاس ويضمن اكينهم مان إمكانياة الوصاول
إىل إشباع احلاجات غري األساسية .ومن أجل ذلك كاان ال باد مان حتدياد هاذه
احلي ااازة بكيفي ااة معين ااة تتحق ااق فيه ااا البس اااطة تي ااث تك ااون يف متن اااول النّاااس
مجيعاً على تفاوت قواهم وحاجاا م وتتفاق ماع الفطارة تياث تشابع احلاجاات
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األساسااية واكاان ماان الوصااول إىل إشااباع احلاجااات غااري األساسااية .وماان هنااا
كااان ال بااد ماان امللكيااة احملااددة بااالكيف وكااان ال بااد ماان حماربااة منااع امللكيااة؛
أل ّ ااا تتن اااقح م ااع الفط اارة وحمارب ااة حتدي ااد امللكي ااة ب ااالكم؛ أل ّ ااا حت اادد س ااعي
اإلنسااان حليااازة الثااروة وهااو يتناااقح مااع الفطاارة وحماربااة حريااة التملااك أل ّ ااا
تا ا دي إىل فوض ااى العالق ااات ب ااني النّ اااس وتس اابب الش اار والفس اااد .وق ااد ج اااء
اإلسالم فأباح امللكية الفردية وحددها بالكيف ال بالكم فوافاق باذلك الفطارة
ونظم العالقات بني النّاس وأتاح لسنسان إشباع جوعاته كلها.

تعريف الملكية الفردية
امللكية الفردية هي حكم شرعي مقادر باالعني أو املنفعاة يقتضاي اكاني
م اان يض اااف إلي ااه م اان انتفاع ااه بالش اايء وأخ ااذ الع ااوض عن ااه .وذل ااك كملكي ااة
اإلنس ااان للرغي ااف وال اادار فألنّااه ميكن ااه لكيت ااه للرغي ااف أن يأكل ااه وأن يبيع ااهُ
ويأخا ااذ مثنا ااه وميكنا ااه لكيتا ااه للا اادار أن يسا ااكنها وأن يبيعها ااا ويأخا ااذ مثنها ااا.
فالرغيف والدار كل منهما عني واحلكم الشرعي املقادر فيهماا هاو إذن الشاارع
لسنس ا ااان باالنتف ا اااع هبم ا ااا اس ا ااتهالكاً ومنفع ا ااة ومبادل ا ااة .وه ا ااذا اإلذن باالنتف ا اااع
يسااتوجب أن يااتمكن املالااك وهااو ماان أضاايف إليااه اإلذن ماان أكاال الرغيااف
وسكىن الدار كما يتمكن من بيعها .فبالنسابة للرغياف احلكام الشارعي مقادر
ب ا ااالعني وه ا ااو اإلذن باس ا ااتهالكها .وبالنس ا اابة لل ا اادار احلك ا اام الش ا اارعي مق ا اادر
باملنفع ااة وه ااو اإلذن بس ااكناها .وعل ااى ه ااذا تك ااون امللكي ااة ه ااي إذن الش ااارع
باالنتفااع بااالعني .وعلااى ذلاك فااال تثباات امللكيااة إالّ بأل باات الشااارع هلااا وتقريااره
ألس ااباهبا .وإذن ف اااحلق يف ملكي ااة الع ااني ل اايس ناشا ا اً ع اان الع ااني نفس ااها وع اان
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طبيعتهااا أي عاان كو ااا نافعااة أو غااري نافعااة وإ ااا هااو ناشا عاان إذن الشااارع
وعاان جعلااه الساابب الااذي يبااي امللااك للعااني منتجااً املساابب الااذي هااو الكهااا
شاارعاً .وهلااذا أذن يف ال ااك بعااح األعيااان ومن ااع ماان الااك بعض ااها وأذن يف
بعح العقود ومنع بعضها فمنع الك اخلمر واخلنزير للمسلم كما مناع الاك
مااال الربااا ومااال القمااار ألي واحااد ماان رعيااة الدولااة اإلسااالمية وأذن يف البيااع
فأحلااه ومنااع الربااا فحرمااه وأذن يف شااركة العنااان ومنااع اجلمعي ااات التعاونيااة.
وشركات املسامهة والتأمني.
والتملااك املشااروع لااه شااروال .كمااا أن للتصاارف يف امللااك قيااوداً تيااث ال
رج امللكية عان مصالحة اجلماعاة ومصالحة الفارد باعتبااره جازءاً مان اجلماعاة
ال فرداً منفصالً وباعتباره إنساناً يف جمتماع معاني .واالنتفااع باالعني اململوكاة إ اا
حصل بسالطان مان الشاارع أي أن أصال امللكياة للشاارع وهاو أعطاهاا للفارد
بمتيااب منااه علااى الساابب الشاارعي .فهااي اليااك ماان الشااارع لفاارد يف اجلماعااة
شي اً خاصاً مل يكن ليحق له ملكه لوال هذا التمليك.
على أن امللكية للعني هي ملكية لذات العني وملكية ملنفعتها وليسات
هي ملكية للمنفعة فقا وإن املقصاود احلقيقاي مان امللكياة هاو االنتفااع باالعني
انتفاعاً معيناً بينه الشرع.
وعل ااى ض ااوء ه ااذا التعري ااف للملكي ااة الفردي ااة ميك اان أن يُفه اام أن هن ااا
أسباباً مشروعة للتملك وميكن أن يفهام أن هناا أحاواالً معيناة للتصارف هباذه
امللكيااة وميكاان أن يفهاام أن هنااا كيفيااة معينااة لالنتفاااع ااا ميللااك وميكاان أن
تفهاام احل اوادث الاايت تعتااس اعتااداء علااى حااق امللكيااة الفرديااة .وهكااذا ميكاان أن
يفهاام ماان التعريااف املعااىن احلقيقااي للحيااازة الاايت أباحهااا الشااارع ومعااىن السااعي
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هلذه احليازة واالنتفاع ا حازه وبعبارة أخر يدل التعرياف علاى املعاىن احلقيقاي
للملكية.

معنى الملكية
حق امللكية الفردية حق شرعي للفرد فله أن يتملاك أماواالً منقولاة وغاري
منقولة .وهذا احلق مصون وحمدد بالتشريع والتوجيه .وحق امللكية هاذا ماع كوناه
مصلحة ذات قيمة مالية حياددها الشارع فألنّاه يعات أن معاىن امللكياة الفردياة هاو
أن يك ااون للف اارد س االطان عل ااى م ااا ميل ااك للتص اارف في ااه كم ااا ل ااه س االطان عل ااى
أعمالااه االختياريااة .ولااذلك ااد أن حتديااد حااق امللكيااة أماار بااديهي يف حاادود
أوامر ا ونواهيه.
وقد هر حتديد امللكية هذا يف أسباظ التملك املشروعة الايت هباا يتقارر
حق امللكية ويف األحوال اليت تمتب عليها العقوباات واألحاوال الايت ال تمتاب
عليهااا عقوبااات مثاال تعريااف الس اارقة وم ا تساامى س اارقة وتعري ااف الس االب
وتعريااف الغص ااب  ..اخل .كم ااا ه اار ه ااذا التحدي ااد أيض ااً يف ح ااق التص اارف يف
امللكيااة واألح اوال الاايت يباااح فيهااا هااذا التصاارف واألحاوال الاايت ُمينا ُاع فيهااا هااذا
التص اارف ويف تعري ااف تل ااك األحا اوال وبي ااان حواد ه ااا .واإلس ااالم ح ااني حي اادد
امللكي ا ااة ال ُحي ا اادِّدها بالكمي ا ااة وإ ا ااا حي ا ااددها بالكيفي ا ااة ويظه ا اار ه ا ااذا التحدي ا ااد
بالكيفية بارزاً يف األمور اآلتية:
 - 1بتحدي ا ادها م اان حي ا اث أساب ا ااظ التمل ااك وتنمي ا اة املل ااك ال يف كمي ااة
املال اململو .
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 - 2بتحديد كيفية التصرف.
 - 3بكون رقبة األرض اخلراجية ملكاً للدولة ال ل فراد.
 - 4بصريورة امللكية الفردية ملكاً عاماً جساً يف أحوال معينة.
 - 5بألعطاااء ماان قصاارت بااه الوسااائل عاان احلصااول علااى حاجتااه مااا يفااي
بتلك احلاجة يف حدودها.
وهبااذا يظهاار أن معااىن امللكيااة الفرديااة هااو إجياااد ساالطان للفاارد علااى م ااا
ميلااك علااى كيفيااة معينااة حمااددة جعلاات امللكيااة حقااً شاارعياً للفاارد .وقااد جعاال
التش اريع صاايانة حااق امللكيااة للفاارد واجب ااً علااى الدولااة وجعاال احمامهااا وحفظهااا
وعاادم االعتااداء عليهااا أماراً حتميااً .ولااذلك وضااعت العقوبااات الزاجاارة لكاال ماان
يعب ااث هب ااذا احل ااق س ا اواء بالس اارقة أو الس االب أو أي طري ااق م اان الط ااري غ ااري
املشااروعة .فقااد وضااع التش اريع لااه عقوبااة زاجاارة ووضااعت التوجيهااات التهذيبيااة
لكف النفوس عن التطلع إىل ماا لايس هلاا فياه حاق مان حقاوي امللكياة وماا هاو
داخاال يف ملااك اآلخ ارين .فاملااال احلااالل هااو الااذي ينطبااق عليااه معااىن امللكيااة
واملال احلرام ليس ملكاً وال ينطبق عليه معىن امللكية.
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أسباب تملك المال
املال هو كل ما يتمول مهما كانت عينه واملقصود من سبب الكاه هاو
الس اابب ال ااذي أنش ااأ ملكي ااة امل ااال للش ااخص بع ااد أن مل يك اان إلوك ااً ل ااه .وأم ااا
املبادلااة اميااع أنواعهااا فليساات ماان أسااباظ الااك املااال وإ ااا هااي ماان أسااباظ
الااك األعيااان إذ هااي الااك عااني معينااة ماان املااال بعااني غريهااا ماان املااال فاملااال
إل ااو أص االً وإ ااا ج اار تب ااادل أعيان ااه .وك ااذلك ال ت اادخل تنمي ااة امل ااال ك ارب
التجارة وأجرة الدار وغلة الزرع وما شاهبها يف أسباظ الاك املاال .فأل اا وإن
ك اان قااد نشااأ فيهااا بعااح املااال جديااداً ولكنااه نشااأ عاان مااال رخاار فهااي ماان
أسااباظ اااء املااال وليساات ماان أسااباظ الااك املااال .واملوضااوع هااو الُّااك املااال
إنش اااءً وبعب ااارة أخ اار ه ااو احلص ااول عل ااى امل ااال ابت ااداءً .والف ااري ب ااني أس ااباظ
التملااك وأسااباظ تنميااة امللااك أن التملااك هااو احلصااول علااى املااال ابتااداءً أي
احلصااول علااى أصاال املااال .وتنميااة امللااك هااي تكثااري املااال الااذي ملااك فاملااال
موجااود وإ ااا ُ اِّاي وُكاثِّ ار .وقااد جاااء الشاارع لكاال ماان امللااك وماان تنميااة امللااك
بأحكااام تتعلااق بااه .فااالعقود ماان بيااع وإجااارة ماان األحكااام املتعلقااة بتنميااة املااال.
والعماال ماان صاايد ومضاااربة ماان األحكااام املتعلقااة بامللااك .فأسااباظ امللااك هااي
أسااباظ حيااازة األصاال .وأسااباظ تنميااة امللااك هااي أسااباظ تكثااري أصاال املااال
الذي سبقت حيازته بسبب من أسباظ التملك.
ولتملّك املال أساباظ شارعية حصارها الشاارع يف أساباظ معيناة ال جياوز
تع ّديها فسبب ملكية املال حمصور ا بينه الشارع .وتعرياف امللكياة الساابق مان
أ ّ ا حكم شرعي مقدر بالعني أو املنفعة يقضي أن يكون إذن مان الشاارع حا
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حيصال التملااك .وإذن ال باد ماان أسااباظ ياأذن الشااارع هبااا ليحصال امللااك .فااألذا
ُوج ااد الس اابب الش اارعي ُوج ااد املل ااك للم ااال وإذا مل يوج ااد الس اابب الش اارعي ال
يوجااد ملااك للمااال .ولااو حااازه فعاالً؛ أل ّن امللكيااة هااي حيااازة املااال بساابب شاارعي
أذن به الشارع .وقد حدد الشرع أساباظ التملاك باأحوال معيناة بيّنهاا يف عادد
معني ومل يطلقها وجعلها خطوطاً عريضة واضحة تندر ُج حتتها أجزاء متعاددة
هي فروع منها ومسائل مان أحكامهاا .ومل يعللهاا بعلال كلياة معيناة فاال تقااس
عليه اا كليّااات أخ اار  .وذل ااك أل ّن املتج ا ِّادد م اان احلاج ااات إ ااا ه ااو يف األما اوال
احلاد ة وليس يف املعامالت أي ليس يف نظام العالقة وإ اا هاو يف موضاوعها
فك ااان ال ب ااد م اان حص اار املع ااامالت يف أحا اوال معين ااة تنطب ااق عل ااى احلاج ااات
املتج ّددة واملتع ّددة وعلى املال من حيث هو مال وعلى اجلهد مان حياث هاو
جه ااد .ويف ه ااذا حتدي ااد للملكي ااة الفردي ااة عل ااى الوج ااه ال ااذي يتف ااق م ااع الفط اارة
وينظم هذه امللكياة حا ُحيماى اجملتماع مان األخطاار املمتباة علاى إطالقهاا .فاألن
امللكية الفردية مظهر من مظاهر غريزة البقاء كماا أن الازواج مظهار مان مظااهر
غرياازة النااوع وكمااا أن العبااادات مظهاار ماان مظاااهر غرياازة التاادين .فااألذا أطلقاات
ب إشباعه أد ذلاك إىل الفوضاى واالضاطراظ
هذه املظاهر يف إشباع ما تاتطل ُ
وإىل اإلشااباع الشاااذ أو اإلشااباع اخلاااط  .ولااذلك ال بااد ماان حتديااد الكيفيااة
األماة عان
اليت حيصل فيهاا اإلنساان علاى املاال حا ال ياتحكم أفاراد قالئال يف ّ
طري ااق امل ااال وال ُحي اارم الكث ااريون م اان إش ااباع بع ااح حاج ااا م وح ا ال يُس ااعى
للمااال ألجاال املااال فيفقااد اإلنسااان طعاام احلياااة اهلني ااة ومينااع املااال ماان أن ينالااه
النّا اااس وخيتفا ااي يف اخل ا ازائن واملخا ااازن .وهلا ااذا كا ااان ال با ااد ما اان حتديا ااد أسا ااباظ
التملك.
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وباسااتقراء األحكااام الشاارعية الاايت تقتضااي ملكيااة الشااخص للمااال يتبااني
أن أسباظ التملك حمصورة يف مخسة أسباظ هي:
أ  -العمل.
ظ  -اإلرث.
ج  -احلاجة إىل املال ألجل احلياة.
د  -إعطاء الدولة من أمواهلا للرعية.
ها  -األموال اليت يأخذها األفراد دون مقابل مال أو ُجهد.
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السبب األول من أسباب التملك
العمل
يتبااني ماان إمعااان النظاار يف أياّاة عااني ماان أعيااان املااال س اواء أكاناات قااد
وج اادت طبيعي ا ااً ك ااال ُفطر أم وج اادت بفع اال إنس ااان ك ااالرغيف والس اايارة ف ااألن
احلصول عليها حيتاج إىل عمل.
ومل ااا كان اات كلم ااة العم اال واس ااعة الدالل ااة وك ااان العم اال متع اادد األنا اواع
وخمتل ااف األش ااكال ومتن ااوع النت ااائج ف ااألن الش ااارع مل ي اام كلم ااة العم اال عل ااى
إطالقه ااا ومل ي اانص عل ااى العم اال بش ااكل ع ااام وإ ااا ن ااص عل ااى أعم ااال معين ااة
حمااددة فبااني يف نصااه هااذا علااى هااذه األعمااال وعلااى أناواع العماال الاايت تصاال
ألن تك ااون س اابباً م اان أس ااباظ التمل ااك .وم اان اس ااتقراء األحك ااام الش اارعية ال اايت
نصاات علااى األعمااال يتبااني أن أناواع العمال املشااروع الااذي يكااون ساابباً لتملااك
املال هي األعمال اآلتية:
 - 1إحياء املوات.
 - 2استخراج ما يف باطن األرض أو ما يف اهلواء.
 - 3الصيد.
 - 4السمسرة والداللة.
 - 5املضاربة.
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 - 6املساقاة.
 - 7العمل لآلخرين بأجر.

إحياء الموات
املاوات هااو األرض الاايت ال مالااك هلااا وال ينتفااع هبااا أحااد .وإحياؤهااا هااو
زراعتهاا أو تشااجريها أو البناااء عليهاا .وبعبااارة أخاار هاو اسااتعماهلا يف أي نااوع
ماان أن اواع االسااتعمال الااذي يفيااد اإلحياااء .وإحياااء الش ااخص األرض جيعله ااا
ملك ااً ل ااه ق ااال علي ااه الص ااالة والس ااالم« :م ــن أحي ــا أرض ــا ميت ــة فه ــي ل ــه» رواه
البخاااري عاان عمار وقااال« :مــن أحــا حائطــا علــى أرض فهــي لــه» رواه أيااد
وقاال« :من سبق إلى ما لم يسبقه إليه ُم ْسلم فهـو لـه» رواه الطاسام يف الكباري.
وال ف ااري يف ذل ااك ب ااني املس االم وال ااذمي إلط ااالي األحادي ااث وأل ّن م ااا يأخ ااذه
الااذمي ماان بطااون األوديااة واآلجااام ورؤوس اجلبااال ملكااه وال جيااوز انتزاعااه منااه
اام يف كاال أرض س اواء أكاناات
فاااألرض امل اوات أوىل أن تكااون ملكااه .وهااذا عا ّ
دار إس ااالم أم دار ح اارظ وسا اواء أكان اات أرضا ااً عشا ارية أم خراجي ااة .إالّ أن
شرال التملك أن يستثمر األرض خالل م ّدة الث سنني من وضع ياده عليهاا
وأن يسا ااتمر ها ااذا اإلحيا اااء باسا ااتغالهلا .فا ااألذا مل يسا ااتثمرها خا ااالل م ا ا ّدة ا ااالث
ساانوات ماان تاااريخ وضااع يااده عليهااا أو أمهلهااا بعااد ذلااك م ا ّدة ااالث ساانوات
متتالية سقا حاق ملكيتاه هلاا رو أباو يوساف يف كتااظ اخلاراج عان ساعيد بان
املسيب :قال عمار بان اخلطااظ ... :ولـيس لمحتجـر حـق بعـد ثـالث سـنين).
وورد يف ساانن البيهقااي عاان عماارو باان شااعيب :أن عُماار جعاال التحجااري ااالث
الث سنني فأحياها غاريُه فهاو أح ُّاق هباا .وقـد قالـه
سنني فألن تركها ح اضي ُ
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عم ــر وعم ــل ب ــه عل ــى مـ ـرأع ومس ــمع م ــن الص ــحابة ول ـ ـم ينك ــروا علي ــه فك ــان
إجماعا.

استخراج ما في باطن األرض
وماان أناواع العماال اسااتخراج مااا يف باااطن األرض إااا لاايس ماان ضاارورات
اجلماعة وهو الركاز .أي إا ليس حقااً لعاماة املسالمني كماا يف التعباري الفقهاي
فا ااألن مسا ااتخرجه ميلا ااك أربعا ااة أمخاسا ااه وخيا اارج اخلما ااس منا ااه .أما ااا إن كا ااان ما اان
ضروريات اجلماعة أي كان حقاً لعامة املسلمني فألنّه يادخل يف امللكياة العاماة.
وضااابطه أن مااا كااان مركااوزاً يف األرض بفعاال إنسااان أو كااان حماادود املقاادار ال
يبلااش أن يكااون للجماعااة فيااه حاجااة فهااو ركاااز .ومااا كااان أصاالياً وللجماعااة فيااه
حاجااة مل يكاان ركااازاً وكااان ملكااً عامااً .و ّأمااا مااا كااان أصاالياً ومل يكاان للجماعااة
فيه حاجة كاحملاجر اليت تُستخرج منها حجارة البناء وغاريه فاال يكاون ركاازاً وال
ملكاً عاماً بل هو داخل يف امللكية الفردية .وملكية الركاز وإخراج اخلماس مناه
ابتة باحلديث الشريف فقد رو النساائي عان عمارو بان شاعيب عان أبياه عان
ُّ
ـأتي أو
جده قال« :سئل رسول اهلل  عن الل َقطة فقال :ما كـان فـي طريـق م ّ
فعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإال فلك ومـا لـم يكـن فـي طريـق
في قرية عامرة ّ

مأتي وال في قرية عامرة ففيـه وفـي الركـاز الخمـس» ويلحاق باأنواع اساتخراج ماا
ّ
يف باطن األرض استخراج ما يف اهلواء كأن يساتخرج مناه األكساجني واألزوت.
وكذلك استخراج كل شيء أباحه الشرع إا خلقه ا وأطلق االنتفاع به.
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الصيد
ومن أنواع العمل الصيد .فصيد السمك والآلل واملرجان واإلسفنج وما
إليها من صيد البحر ميلكها من يصيدها كما هو احلال يف صيد الطري
واحليوان وما إليها من صيد الس فأل ا ملك ملن يصيدها كذلك .قال تعاىل:
             

    وقال    :وقال:

   

             

 .           ورو أبو علباة

اخلشات قال« :أتيت رسول اهلل  فقلت يا رسول اهلل إنا بأرض صيد أصيد
بقوسي وأصيد بكلبي المعلَّم وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلَّم فأخبِ ْرني ماذا
يصلح لي؟ قالّ :أما ما ذكرت إنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك وذكرت
ُ

اسم اهلل عليه فَ ُك ْل وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم اهلل عليه فكل وما
ت ذكاتهُ فكل» رواه النسائي وابن
صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدرْك َ

ماجه.

السمسرة والداللة
السمساار اساام ملان يعماال للغاري باااألجر بيعااً وشاراء وهاو يصاادي أيضااً
علااى الاادالل فألنّااه يعماال للغااري باااألجر بيع ااً وش اراء .والسمساارة نااوع ماان أن اواع
األعمااال الاايت ميلااك هبااا املااال شاارعاً .فقااد رو أبااو داود عاان قاايس باان أ غاارزة
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الكنااام قااال كنااا يف عهااد رسااول ا  نُسا ّامى السماساارة فما ّار بنااا رسااول ا
 فساامانا باساام هااو أحساان منااه فقااال« :يــا معشــر التجــار إن البيــع يحضــره
اللغــو والحلــف فشــوبوه بالصــدقة»  .ومعناااه أنااه يبااالش يف وصااف ساالعته ح ا
ظ إىل الصاادقة
يااتكلم ااا هااو لغااو وقااد جيااازف يف احللااف لاامويج ساالعته فيُانااد ُ
ليمحو أ ر ذلك .وال بد من أن يكون العمال الاذي اسات جر علياه للبياع والشاراء
معلوم ااً إمااا بالساالعة وإمااا باملاادة .ف األذا اسااتأجره ليبيااع لااه أو ليشاامي ل ااه الاادار
الفالنيااة أو املتاااع الفااالم ص ا وكااذلك إذا اسااتأجره ليبيااع لااه أو ليشاامي لااه
يوماً إىل الليل ص وأما إذا استأجره لعمل جمهول فهو فاسد.
ول اايس م اان السمس اارة م ااا يفعل ااه بع ااح األجا اراء وه ااو أن يرس اال الت اااجر
رسااوالً عنااه ليشاامي لااه بضاااعة ماان رخاار فيعطيااه اآلخاار ماااالً مقاباال شارائه ماان
عنده فال حيسبها من الثمن بل يأخذها له باعتبارها سرة من التاجر وهاو ماا
يس اامى عن اادهم القومس اايون .فه ااذا ال يعت ااس س اارة أل ّن الش ااخص وكي اال ع اان
التاااجر الااذي يشاامي لااه فمااا ياانقص ماان الااثمن هااو للمشاامي ولايس للرسااول.
ولذلك حيرم عليه أخذه بل هاو للمرسال الاذي أرساله إالّ أن يساام باه املرسال
فيج اوز وكااذلك لااو أرساال خادمااه أو صااديقه ليشاامي لااه شااي اً وأعطاااه البااائع
ماااالً أي قومساايوناً مقاباال ش ارائه ماان عنااده فألناّاه ال جيااوز لااه أخااذه ألناّاه لاايس
س اارة وإ ااا ه ااو س اارقة م اان م ااال الش ااخص املرس اال إذ ه ااو للمرس اال ول اايس
للرسول املشمي عن املرسل.

المضاربة
املضاربة هي أن يشم ا نان يف مارة ويكاون املاال مان أحادمها والعمال
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من اآلخر أي أن يشم بد كن من شخص ومال من رخر فيكاون مان أحادمها
العمال واملاال ماان اآلخار .وأن يتفقااا علاى مقادار معااني مان الارب كثلاث الارب
أو نصفه مثل أن ُخيرج أح ُدمها ألفاً ويعمال فياه اآلخار والارب بينهماا .وال باد
ماان تسااليم املااال إىل العاماال وأن ُخيلّااى بايانااه وبااني املااال أل ّن املضاااربة تقتضااي
تس االيم امل ااال للمض ااارظ .وللعام اال أن يش اامال عل ااى رظ امل ااال ل ااث الا ارب أو
نصاافه أو مااا يتفقااان عليااه بعااد أن يكااون ذلااك معلومااً جاازءاً ماان أجازاء وأل ّن
اس ااتحقاي املض ااارظ الا ارب بعمل ااه فج اااز م ااا يتفق ااان علي ااه م اان قلي اال أو كث ااري
كاااألجرة يف اإلجااارة وكاااجلزء ماان الثماارة يف املساااقاة .فاملضاااربة نااوع ماان أن اواع
العماال الااذي يكااون ساابباً للملااك شاارعاً فيملااك املضااارظ املااال الااذي رتااه ماان
املضاااربة بعملااه حسااب مااا اتفقااا عليااه .واملضاااربة نااوع ماان أن اواع الشااركة أل ّ ااا
شااركة باادن ومااال والشااركة ماان املعااامالت الاايت نااص الشاارع علااى جوازهااا فعاان
أ هرياارة قااال :قااال « : إن اهلل يق ــول :أن ــا ثال ــث الشـ ـريكين ،م ــا ل ــم يخ ــن
ـت مـن بينهمـا» رواه أباو داود .وقاال  فيماا
أحدهما صاحبه ،فإذا خانه خرج ُ
رواه الاادارقطت« :يــد اهلل علــى الش ـريكين ،مــا لــم يخــن أحــدهما صــاحبه ،ف ـإذا
خان أحدهما صـاحبه رفعهـا عنهمـا» ورو الطاسام يف األوساا عان ابان عبااس
ـاربَة ا ْشـ ـتَـ َر َ َعلَــى
ااس با ُان عبااد ال ُمطلااب «إِذَا َدفَـ َـع َم ــاال ُم َ
ضـ َ
قااال :كااان العبا ُ
صـ ِ
ات َكبِــد
ك بِـ ِـه بَ ْحــراَ ،وَال يَـ ْن ـ ِز ُل بِـ ِـه َو ِاديــاَ ،وَال يَ ْشــتَ ِري بِـ ِـه َذ َ
ـاحبِ ِهَ :ال يَ ْس ـلُ ُ
َ
ِ
ـول اللَّـ ِـه صـلَّى اهلل َعلَيــهِ
ِ
ِ
ِ
ضــام ٌن ،فَـ َرفَـ َـع َشـ ْـرطَهُ إلَــى َر ُسـ
ـل فَـ ُهـ َـو َ
ُ ْ
َ
َرطْبَــة ،فَـإ ْن فَـ َعـ َ
ـازهُ» .وأمجااع الصااحابة رضاوان ا علاايهم علااى جاواز املضاااربة .وقااد
َجـ َ
َو َسـلَّ َم ،فَأ َ
دفع عمر مال يتيم مضاربة كماا ورد يف مصانف ابان أ شايبة وقاد دفاع عثماان إىل
رج اال م اااالً مض اااربة .ويف املض اااربة ينشا ا املض ااارظ ملكا ااً ل ااه بعمل ااه يف م ااال غ ااريه
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فاملضاااربة ماان قباال املضااارظ عماال وساابب ماان أسااباظ التملااك ولكنهااا بالنساابة
لصاحب املال ليست سابباً مان أساباظ التملاك وإ اا هاي سابب مان أساباظ تنمياة

امللك.

المساقاة
وم اان أنا اواع العم اال املس اااقاة وه ااي أن ي اادفع الش ااخص ش ااجره إىل رخ اار
ليقااوم بسااقيه وعماال سااائر مااا حيتاااج إليااه ااازء معلااوم لااه ماان مثااره .وإ ااا ياات
مساااقاة أل ّ ااا مفاعلااة ماان السااقي .أل ّن أهاال احلجاااز أكثاار حاجااة شااجرهم إىل
السااقي أل ّ اام يسااتقون ماان اآلبااار فسااميت بااذلك .واملساااقاة هااي ماان األعمااال
اليت نص الشرع على جوازها .فقد رو مسلم عن عبد ا بن عمار رضاي ا
ـل خيبـر بشـطر مـا يخـرج منهـا مـن ثمـر
ـل رس ُ
ـول اهلل  أه َ
عنهما) قال« :عام َ
أو زرع»  .ومااوز املساااقاة يف النخاال والشااجر والكاارم ااازء معلااوم جيعاال للعاماال
ماان الثماار وهااذا يف الشااجر الااذي لااه مثاار فقااا .أمااا مااا ال مثاار لااه ماان الشااجر
كالصفصااف أو لاه مثار غاري مقصااود كالصانوبر واألرز فاال ماوز املسااقاة عليااه
أل ّن املساقاة إ ا تكون ازء مان الثمارة وهاذا ال مثارة مقصاودة لاه .إالّ أن يكاون
إا يقصد ورقه كالتوت والاورد فألنّاه ماوز فياه املسااقاة .ألنّاه يف معاىن الثمار ألنّاه
اااء يتك اارر ك اال ع ااام وميك اان أخ ااذه واملس اااقاة علي ااه ا اازء من ااه فيثب اات ل ااه مث اال
حكمه.

إجارة األجير
أجاز اإلسالم للفرد أن يستأجر أُجراء أي عماالً يعملون له .قال
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تعاىل:

           

.           
ورو ابن شهاظ فقال :أخسم عروة بن الزبري أن عائشة أم امل منني رضي
ا عنها) قالت« :استأجر رسول اهلل  وأبو بكر رجال من بني الديل هاديا
ِخ ّريتا وهو على دين كفار قريش فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد
ثالث ليال براحلتيهما صبح ثالث» وقال ا تعاىل    :

   ورو البخاري عن أ هريرة قال :قال عليه الصالة
ثم
والسالم« :قال اهلل عز وجل :ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ّ

غدر ورجل باع ُحرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه
أجره»  .واإلجارة هي اليك من األجري للمستأجر منفعة واليك من

املستأجر ل جري ماالً فهي عقد على املنفعة بعوض .والعقد يف إجارة األجري
إما أن يرد على منفعة العمل الذي يقوم به األجري وإما أن يرد على منفعة
األجري نفسه فألذا ورد العقد على منفعة العمل كان املعقود عليه هو املنفعة
اليت حتصل من العمل كاست جار أرباظ احلرف والصنائع ألعمال معينة
كاست جار الصباغ واحلداد والنجار .وإن ورد العقد على منفعة الشخص كان
املعقود عليه هو منفعة الشخص كاست جار اخلادمة والعمال .وهذا األجري إما
أن يعمل للفرد فقا م ّدة معلومة كمن يشتغل يف معمل أو بستان أو مزرعة
ألحد النّاس بأجرة معينة أو كمو في احلكومة يف مجيع مصاحلها .وإما أن
يعمل عمالً معيناً جلميع النّاس بأجرة معينة عما يعمل كالنجار واخلياال
واحلذ ّّاء ومن شاكلهم .واألول هو األجري اخلاال والثام هو األجري املشم
أو األجري العام.
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عمل األجير
تحديد العمل
واإلجارة هي االنتفاع نافع الشيء امل جر .وهي بالنسبة ل جري
االنتفاع اهده .وال بد يف إجارة األجري من حتديد العمل وحتديد املدة
وحتديد األجرة وحتديد اجلهد .فال بد من بيان نوع العمل ح ال يكون
جمهوالً؛ أل ّن اإلجارة على اجملهول فاسدة وال بد من حتديد م ّدة العمل
مياومة أو مشاهرة أو مسا ة وال بد من حتديد أجرة العامل .عن ابن مسعود
قال :قال عليه الصالة والسالم« :إذا استأجر أحدكم أجيرا فليعلمه أجره» ورد
يف كناز العمال عن الدارقطت وال بد من حتديد اجلهد الذي يبذله العامل فال
يكلف العمال من العمل إالّ ما يطياقون .قاال ا تعاىل     :
   وقال عليه الصالة والسالم« :إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما
استطعتم» رواه الشيخان من طريق أ هريرة .فال جيوز أن يطلب من العامل
أن يبذل جهداً إالّ بقدر طاقته املعتادة .و ا أن اجلهد ال ميكن ضبطه عيار
حقيقي كان حتديد ساعات العمل هو أقرظ ميزان لضبطه يف اليوم الواحد.
فتحدد ساعات العمل ضبطاً للجهد .وحيدد معها نوع العمل كحفر أرض
صلبة أو رخوة وطري حديد أو قطع حجارة أو سوي سيارة أو عمل يف
منجم فألنّه يبني مقدار اجلهد أيضاً .وبذلك يكون العمل قد حدد يف نوعه
ومدته وأجرته واجلهد الذي يبذل فيه .وعلى هذا فألن الشرع حني أباح
استخدام العامل احتاال يف حتديد عمله نوعاً ومدة وأجرة وجهداً .وهذا
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األجر الذي يأخذه األجري عوض قيامه بالعمل ملك له باجلهد الذي بذله.

نوع العمل
ك اال عم اال ح ااالل م ااوز اإلج ااارة علي ااه .فتج ااوز اإلج ااارة عل ااى التج ااارة
والزراعااة والصااناعة وعلااى اخلدمااة وعلااى الوكالااة وعلااى نقاال جاواظ اخلصاام
طالب ااً كااان أو مطلوب ااً وعلااى جلااب البينااة ويلهااا إىل احلاااكم وعلااى طلااب
احلق ا ااوي وعل ا ااى القض ا اااء ب ا ااني النّا اااس .وعل ا ااى حف ا اار اآلب ا ااار والبن ا اااء وس ا ااوي
الس اايارات والط ااائرات وعل ااى طب ااع الكت ااب ونس ااخ املص اااحف ونق اال الرك اااظ
وغري ذلك .واإلجاارة علاى العمال إماا أن تقاع علاى عمال معاني أو علاى عمال
موصوف يف الذ ّمة .فألن وقعت اإلجارة على عمال معاني أو أجاري معاني كاأ ّن
يس ااتأجر خال ااد حمم ااداً للقي ااام خبياط ااة ه ااذا الث ااوظ أو ليس ااوي ه ااذه الس اايارة
وجااب علااى نفااس األجااري أن يقااوم بالعماال وال جيااوز لااه أن يُقاايم غااريه مقامااه
مطلقاً فألذا مرض أو عجز عان القياام بالعمال مل يقام غاريه مقاماه أل ّن األجاري
قااد عُا ِّاني وإذا تلااف الثااوظ املعااني أو هلكاات الساايارة املعينااة ال جيااب عليااه أن
يقاوم بالعمال يف غريمهاا أل ّن نااوع العمال قاد عُ ِّاني .أمااا إذا وقعات اإلجاارة علااى
الذمااة أو أجااري موصااوف لعماال معااني أو لعماال موصااوف
عااني موصااوفة يف ّ
ف ااألن احلك اام خيتل ااف حين ااذ فف ااي ه ااذه احل ااال جي ااوز أن يق ااوم األج ااري بالعم اال
وجيوز أن يُقيم غريه مقامه وإذا مرض أو عجز وجاب علياه أن يُقايم مقاماه مان
يعملااه وكااذلك جيااب عليااه أن يسااوي الساايارة أو خياايا الثااوظ أي ساايارة أو
أي وظ ُحيضره له امل جر ما دام ينطباق علياه وصاف العمال الاذي جار عقاد
اإلجااارة عليااه أل ّن التحديااد مل يكاان للااذات فااال يكااون حتديااداً هلااا باال هااو
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حتديااد للنااوع فيكفااي فيااه أياة عااني مااا داماات ماان جاانس النااوع ويف هااذه احلااال
يكون تعيينه بالوصف ال بالذات جاعالً اخليار له ألن يأ بأية ذات مان نفاس
النوع الذي جر عليه العقد .وحتديد نوع العمل يشامل العامال الاذي ساي اعمل
لبيااان جهااده كمهناادس مااثالً ويشاامل العماال الااذي ساايعمل لبيااان اجلهااد الااذي
يبذل فيه كحفر ب ر مثالً .وعلى ذلاك يكاون حتدياد العمال بالوصاف كتحدياده
الذمااة
بالااذات فيكفااي تعيينااه بالوصااف كتعيينااه الااذات ويكفااي أن يكااون يف ّ
غائب ااً كمااا لااو كااان حاض اراً مشاااهداً .فكمااا جيااوز أن نسااتأجر فالن ااً املهن اادس
فيتع ااني ه ااو ك ااذلك جي ااوز أن نس ااتأجر مهندسا ااً وص اافه ك ااذا وكم ااا جي ااوز أن
نسااتأجر شخص ااً خلياطااة القماايص الفااالم كااذلك جيااوز أن نسااتأجر شخص ااً
خلياطة قميص وصفه كذا.
وإذا تقبل الرجل لعمل من األعماال فأعطااه لغاريه بأقال مان ذلاك وربا
الباااقي جاااز ساواء أعااان الثااام بشاايء أم مل يعنااه؛ ألناّاه جيااوز لااه أن يا جر غااريه
عليا ااه ث ا اال األج ا اار األول أو دونا ااه أو زي ا ااادة علي ا ااه .وعلا ااى ذل ا ااك فم ا ااا يفعل ا ااه
أصحاظ الصناعات كاخلياطني والنجارين وأمثااهلم مان اسات جار عماال للعمال
معهاام وكااذلك مااا يفعلااه املتعهاادون ماان اسات جار عمااال للقيااام بأعمااال تعهاادوا
هب ااا ج اااز سا اواء أعط ااوهم املق اادار ال ااذي أخ ااذوه أو أكث اار أو أق اال أل ّن ه ااذا
اساات جار س اواء أكااان علااى أعمااال معينااة أم كااان ملاادة معينااة وه ااو ماان ن ااوع
األجري اخلاال اجلائز شرعاً.
أمااا تااأجريه العمااال علااى أن يأخااذ شااي اً ماان أجاارهم أو وضااعه مشاارفاً
عليهم على جزء من أجرهم فال جيوز ألنّه حين ذ يكون قاد اغتصاب جازءاً مان
أجاارهم الااذي قاادره هلاام فقااد رو أبااو داود عاان أ سااعيد اخلاادري أن الرسااول
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 قال« :إيّاكم والقسامة .قال :فقلنا :وما القسامة؟ قـال :الشـيء يكـون بـين

النّاس فينتقص منه» ويف رواية له عن عطااء عان النايب  قاال« :الرجـل يكـون

علــى الفئــام مــن النّــاس فيأخــذ مــن ح ـ هــذا وح ـ هــذا» .فلااو قاااول متعهااد
شخصاً على أن حيضر مائاة عامال كال عامال بادينار فاأعطى العماال أقال مان
دينار ال جيوز أل ّن املقدار الذي قاول عليه يعتس أجراً حمدداً لكل عامال مانهم
فألذا أنقص منه أخذ من حقهم .أما لو قاوله على أن حيضار لاه مائاة عامال ومل
يذكر أجرة هلم وأعطاهم أجرة أقل من املقاولة فألنه جيوز ألنّه ال يكاون أنقاص
ماان أجاارهم املقاادر هلاام .ويشاامال يف حتديااد نااوع العماال أن يكااون التحديااد نافيااً
للجهالااة ح ا تكااون اإلجااارة علااى معلااوم أل ّن اإلجااارة علااى جمهااول فاساادة
فلااو قااال اس ااتأجرتك لتحماال هااذه الصااناديق ماان البضاااعة إىل مصاار بعشاارة
دنااانري فاإلجااارة صااحيحة .أو اسااتأجرتك لتحملهااا كاال طاان باادينار صا  .أو
لتحملها طناً بادينار وماا زاد فبحسااظ ذلاك جااز أيضااً .وكاذلك كال لفا
يدل على إرادة يلها مجيعها .أما إذا قاال لاه لتحمال منهاا طنااً بادينار وماا زاد
فبحساااظ ذلااك يريااد مهم ااا يلاات ماان باقيهااا ف ااال يص ا أل ّن املعقااود علي ااه
بعض اها وه ااو جمه ااول .أم ااا ل ااو قااال ل ااه تنق اال كاال ط اان ب اادينار ص ا كم ااا ل ااو
ُ
اسااتأجره ليخاارج لااه ماااء كاال ماام بقاار جاااز .فيشاامال أن تكااون اإلجااارة علااى
معلوم فألن دخلت اجلهالة ال تص .

م ّدة العمل
ماان اإلجااارة مااا ال بااد فيااه ماان ذكاار العماال الااذي يسااتأجر عليااه فقااا
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كاخلياطااة وركااوظ الساايارة إىل مكااان كااذا وال يااذكر فيااه ما ّدة ومنهااا مااا ال بااد
فيه مان ذكار املادة الايت يساتأجره عليهاا فقاا وال ياذكر فياه مقادار العمال كاأ ّن
يقول استأجرتك شهراً حتفر ب راً أو قناة مل حيتج إىل معرفة القدر وعلياه أن
حيفاار ذلااك الشااهر قلاايالً حفاار أو كث ارياً .ومنه ااا مااا ال بااد فيااه ماان ذكاار امل اادة
والعمل يف مثل بناء دار وإنشاء مصفاة بمول وماا شااكل ذلاك .وكال عمال ال
يعاارف إالّ بااذكر املاادة ال بااد فيااه ماان ذكاار املاادة .أل ّن اإلجااارة جيااب أن تكااون
معلومة وعدم ذكر املدة يف بعح األعماال جيعلهاا جمهولاة .وإذا كانات اإلجاارة
جمهول ااة ال م ااوز .وإذا وقع اات اإلج ااارة عل ااى ما ا ّدة معلوم ااة كش ااهر وس اانة فل اايس
ألح اادمها الفس ااخ إالّ عن ااد انقض اااء امل اادة .وإذا أج ااره عل ااى م ا ا ّدة مك ااررة ك ااأ ّن
اسااتأجر عااامالً كاال شااهر بعش ارين ديناااراً لاازم العقااد كاال شااهر بتلاابس األجااري
بالعم اال ال ااذي اس اات جر للقي ااام ب ااه .وال ب ااد م اان أن يك ااون ذك اار امل اادة يف عق ااد
اإلجارة .إالّ أنه ال يشمال يف م ّدة اإلجارة أن تلي العقد بال لاو أجاره نفساه يف
ش ااهر رج ااب وه ااو يف ش ااهر احمل اارم صا ا وإذا ذك اارت امل اادة يف العق ااد أو ك ااان
ذكرهااا يف العقااد ضاارورياً لنفااي اجلهالااة فيجااب أن حتاادد املاادة بفاامة ماان الاازمن
كدقيقة أو ساعة أو أسبوع أو شهر أو سنة.

أجرة العمل
ويشا اامال أن يكا ااون ما ااال اإلجا ااارة معلوم ا ااً باملشا اااهدة والوصا ااف الرافا ااع
للجهالااة أل ّن الن اايب  ق ااال« :إذا اس ــتأجر أح ــدكم أجيـ ـرا فليعلم ــه أج ــره» .
وعااوض اإلجااارة جااائز أن يكااون نقااداً وجااائز أن يكااون غااري نقااد وجااائز أن
يكون ماالً وجائز أن يكون منفعة وكل ماا جااز أن يكاون مثنااً جااز أن يكاون
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عوضا ااً عل ااى ش اارال أن يك ااون معلوما ااً .أم ااا ل ااو ك ااان جمه ااوالً ف ااال يصا ا  .فل ااو
اسااتأجر احلاصااد ااازء غااري معلااوم ماان الاازرع مل يص ا للجهالااة خبااالف مااا لااو
استأجره بصاع واحد أو ُم ٍّد ص ّ  .وجيوز أن يساتأجر األجاري بطعاماه وكساوته
أو جيعاال لااه أج اراً مااع طعامااه وكسااوته .أل ّن ذلااك جااائز يف املرضااعة قااال تعاااىل:
 .     فجعا اال هلا اان النفقا ااة والكسا ااوة
على الرضاع .وإذا جاز يف املرضعة جاز يف غريها ألنّه كله إجاارة فهاي مساألة
من مسائل اإلجارة.
واحلاصاال أنااه جيااب أن تكااون األجاارة معلومااة علم ااً ينفااي اجلهالااة ح ا
يااتمكن ماان اسااتيفائها ماان غااري منازعااة .أل ّن األصاال يف العقااود كلهااا أن تنفااي
املنازعااات بااني النّاااس .وال بااد ماان االتفاااي علااى األجاارة قباال الباادء يف العماال
ويكااره اسااتعمال األجااري قباال أن يتفااق معااه علااى األج اارة .وإن وقع اات اإلجااارة
عل ااى عم اال اس ااتحق العام اال األج اارة بالعق ااد لك اان ال جي ااب تس االيمها إالّ بع ااد
العماال فيجااب حين ااذ تسااليمها فااوراً لقولااه عليااه الصااالة والسااالم يف احلااديث
القدساي« :ثالثة أنا خصمهم يوم القيامـة رجـل أعطـى بـي ث ّـم غـدر ورجـل بـاع
حـ ـرا فأك ــل ثمن ــه ورجــل اس ــتأجر أجيـ ـرا فاس ــتوفى من ــه ول ــم يعط ــه أج ــره» رواه
البخاري عن أ هريرةّ .أما إذا اشمال تأجيال األجار فهاو إىل أجلاه وإن شارطه
منجماً يوماً يوماً أو شهراً شهراً أو أقل من ذلك أو أكثر فهو على ماا اتفقاا
عليااه .وال ضاارورة ألن يسااتويف املسااتأجر املنفعااة بالفعاال باال يكفااي اكينااه ماان
االنتفاع ألن جيعل األجرة مستحقة علياه .فلاو اساتأجر أجارياً خاصااً ليخدماه يف
بيتااه وجاااء إىل البياات ووضااع نفسااه حتاات تصاارفه اسااتحق األجاار ضااي املاادة
ال اايت ميك اان االنتف اااع فيه ااا م اان األج ااري؛ ألنّااه وإن ك ااان العق ااد عل ااى املنفع ااة ومل
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يسااتوفها بالفعاال ولكاان اكينااه ماان اسااتيفائها وعاادم مباشارته الساتيفاء املنفعااة
كاااف السااتحقاي األجاارة؛ أل ّن التقصااري جاااء ماان جهااة املسااتأجر ال ماان جهااة
األجري .أما األجاري املشام أو األجاري العاام فألنّاه إذا اسات جر علاى عمال معاني
يف عاني فاال خيلاو إمااا أن يوقعاه وهاو يف ياد األجااري كالصاباغ يصابش يف حانوتااه
واخلياااال يف دكانااه فااال ي اسأ ماان العماال ح ا يساالمها للمس ااتأجر وال يس ااتحق
األجاار ح ا يساالمه مفروغ ااً منااه؛ ألن املعقااود عليااه يف يااده فااال ي اسأ منااه مااا مل
يسلمه إىل العاقد .وأما إن كان يوقاع العمال يف ملاك املساتأجر مثال أن حيضاره
املسااتأجر إىل داره ليخاايا فيهااا أو يصاابش فيهااا فألناّاه ي اسأ ماان العماال ويسااتحق
أجره جرد عمله؛ ألنّه يف يد املستأجر فيصري مسلماً للعمل حاالً فحاالً.

الجهد الذي يبذل في العمل
يق ااع العق ااد يف إج ااارة األج ااري عل ااى منفع ااة اجله ااد ال ااذي يبذل ااه .وتق اادر
األجرة باملنفعة .أما اجلهاد نفساه فلايس هاو مقيااس األجار وال مقيااس املنفعاة.
احلج ااار أكث اار م اان أج ار املهن اادس؛ أل ّن جه ااده أكث اار م ااع أن
وإال لك ااان أج اار ّ
العكااس هااو الواقااع .وعليااه فااألن األجاار هااو باادل املنفعااة ولاايس باادل اجلهااد.
وكما خيتلف األجر ويتفاوت باختالف األعمال املتعاددة فألنّاه يتفااوت كاذلك
األجاار يف العماال الواحااد بتفاااوت إتقااان املنفعااة ال بتفاااوت اجلهااد .والعقااد يف
كلتاا احلااالتني وقااع علاى منفعااة األجااري ال علااى جهاد األجااري .فااالعسة باملنفعااة
ساواء أكاناات منااافع أجاراء خمتلفااني يف أعمااال متعااددة أم منااافع أجاراء خمتلفااني
يف العماال الواحااد وال اعتبااار للجهااد مطلق ااً .نعاام إن املنفعااة يف األعمااال إ ااا
ه ااي مث اارة اجله ااد سا اواء أك ااان يف األعم ااال املختلف ااة أم يف العم اال الواح ااد م اان
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األشاخاال املتعاددين ولكاان املاراد منهااا هاو املنفعاة ال جماارد باذل اجلهااد وإن
كااان يالح ا اجلهااد .وإذا اسااتأجر رج االً للبناااء فااال بااد ماان تقاادير االساات جار
بالزمن أو العمل .فألن قا ّدره بالعمال فظااهر فياه املنفعاة يف بياان موضاعه وطولاه
وعرضااه و ك ااه ومااادة البن اااء ..اخل وإن ق ا ّدره ب ااالزمن فاملنفعااة في ااه تزيااد بكث اارة
املدة وتنقص بقلتها عادة .فكان وصاف العمال وذكار الازمن مقياسااً للمنفعاة
وإذا قا ا ّدر ب ااالزمن ف ااال يعم اال أكث اار م اان طاقت ااه العادي ااة وال يُل اازم باملش ااقة غ ااري
العادية.

حكم إجارة المنافع المحرمة
يشاامال لصااحة اإلجااارة أن تكااون املنفعااة مباحااة وال مااوز إجااارة األجااري
فيمااا منفعتااه حمرمااة فااال مااوز إجااارة األجااري علااى ياال اخلماار ملاان يش اميها .وال
علاى عصارها وال علاى يال خنزيار وال ميتاة فقاد رو المماذي عان أناس باان
مال ااك ق ااال« :لع ــن رس ــول اهلل  ف ــي الخم ــر عش ــرة :عاص ــرها ،ومعتص ــرها

وشاربها ،وحاملها ،والمحمولة إليه ،وساقيها ،وبائعها ،وآكل ثمنهـا ،والمشـتري

لهــا ،والمشــتراة لــه» وكاذلك ال مااور اإلجااارة علااى عمال ماان أعمااال الربااا؛ ألناّاه
إجااارة علااى منفعااة حمرمااة وألنااه قااد رو اباان ماجاه عاان طريااق اباان مسااعود عاان
الن اايب « أنـ ــه لعـ ــن آكـ ــل الربـ ــا ومؤكلـ ــه وشـ ــاهديه وكاتبـ ــه»  .أم ااا مو ف ااو
املصارف البنو ) ودوائر القطع ومجيع امل سسات اليت تشتغل بالربا فألنّاه ينظار
فألن كان العمل الذي است جروا له جزءاً مان أعماال الرباا ساواء ناتج عناه وحاده
الربااا أم نااتج عنااه مااع غااريه ماان األعمااال ربااا فألناّاه حياارم علااى املساالم القيااام هبااذا
العماال وذل ااك كامل اادير واحملاس اابني وامل اادققني وك اال عم اال ي ا دي منفع ااة تتص اال
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بالربااا ساواء أكااان اتصاااهلا بشااكل مباشاار أم غااري مباشاار .أمااا األعمااال الاايت ال
االبواظ واحلاارس والكنّااس
تتصل بالربا ال بشكل مباشر وال غاري مباشار ك ّ
وما شاكل ذلك فألنّه جياوز ألنّاه اسات جار علاى منفعاة مباحاة وألناه ال ينطباق
عليااه م ااا ينطبااق عل ااى كاتااب الرب ااا وشاااهديه .ومث اال م ااو في املص ااارف مو ف ااو
احلكوم ااة ال ااذين يش ااتغلون بعملي ااات الرب ااا مث اال امل ااو فني ال ااذين يش ااتغلون يف
حتضري القروض للفالحني بربا ومو في املالية الذين يعملون ا هو مان أعماال
الربااا ومااو في دوائاار األيتااام الاايت تقاارض األماوال بالربااا فكلهااا و ااائف حمرمااة
يعتس من يشتغل هبا مرتكباًكبرية من الكبائر ألنّه ينطبق عليه أناه كاتاب للرباا أو
شاااهده وهكااذا كاال عماال ماان األعمااال الاايت حرمهااا ا تعاااىل حياارم أن يكااون
املسلم فيه أجرياً.
أما األعمال احملارم رتهاا أو االشاما هباا أل ّ اا باطلاة شارعاً كشاركات
التااأمني وشااركات املسااامهة واجلمعيااات التعاونيااة ومااا شاااكل ذلااك فألناّاه ال
جيوز للمسلم أن يباشر العقود الباطلة أو العقاود الفاسادة أو األعماال املمتباة
عليها وال جيوز له أن يباشار عقاداً أو عماالً خياالف احلكام الشارعي .فيحارم
أن يك ااون أجا ارياً في ااه .وذل ااك ك اااملو ف ال ااذي يكت ااب عق ااود الت ااأمني ول ااو مل
يقبلهااا أو الااذي يفاااوض علااى شااروال التااأمني أو الااذي يقباال التااأمني .ومثاال
املو ااف الااذي يااوزع األرباااح تسااب املش اميات يف اجلمعيااات التعاونيااة ومثاال
املو ف الذي يبيع أساهم الشاركات أو الاذي يشاتغل يف حساابات الساندات.
ومثل املو ف الذي يقوم بالدعاية للجمعيات التعاونية وما شاكل ذلك.
أمااا الشااركات املنعقاادة فجميااع املااو فني فيهااا إن كااان عملهاام إااا جيااوز
شاارعاً أن يقوماوا بااه جاااز هلاام أن يكوناوا مااو فني فيااه وإن كااان العماال ال جيااوز
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لااه أن يباشااره هااو شاارعاً لنفسااه ال جيااوز لااه أن يكااون مو فااً فيااه ألناّاه ال جيااوز
أن يكااون أجارياً فيااه .فمااا حاارم القيااام بااه ماان األعمااال حاارم أن يا جر عليااه أو
أن يكون أجرياً فيه.

حكم إجارة غير المسلم
أم ااا األجا ااري واملسا ااتأجر فا ااال يشا اامال فيهما ااا أن يكونا ااا مسا االمني أو أن
يكااون أحاادمها مساالماً .فيجااوز للمساالم أن يسااتأجر غااري املساالم مطلق ااً لعماال
الرس ااول  وإلمج اااع الص ااحابة عل ااى اس اات جار غ ااري املس االمني يف أي عم اال
مباح ويف أعمال الدولة اليت يستأجر عليها للقياام هباا .فقاد اساتأجر رساول ا
 يهودياً كاتباً واستأجر يهودياً رخار مممجااً وأورد البخااري يف صاحيحه أن
رسااول ا  اسااتأجر مشااركاً ليدلااه علااى الطريااق واسااتأجر أبااو بكاار وعماار
نصااار حلساااظ املااال .وكمااا جيااوز للمساالم أن يسااتأجر غااري املساالم فكااذلك
جيااوز أن ي ا جر املساالم نفسااه لغااري املساالم للقيااام بعماال غااري حماارم .أمااا العماال
احملاارم فااال جيااوز س اواء أكااان املسااتأجر مساالماً أم غااري مساالم .وعليااه جيااوز أن
يا جر املساالم نفسااه لنصارام يعماال لااه .ولاايس هااذا ماان قبياال حاابس املساالم عنااد
الكاافر إلذاللااه بال هااو إجاارة نفسااه لغاريه وهااي جاائزة وال يشاامال فيهاا إسااالم
أجار
املستأجر وال إساالم األجاري .فقاد رو المماذي أن عليااً رضاي ا عناه) ّ
نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة وأخاس النايب  باذلك فلام ينكاره
وألنااه عقااد معاوضااة ال يتضاامن إذالل املساالم .أمااا األعمااال الاايت فيهااا قاارظ إىل
ا تعاااىل فيشاامال أن يكااون األجااري فيهااا مساالماً .وذلااك كاإلمامااة واألذان
واحلج وأداء الزكاة وتعلايم القاررن واحلاديث أل ّ اا ال تصا إالّ مان املسالم فاال
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ي ا جر للقيااام هبااا إالّ مساالم .فالعلااة فيهااا كو ااا ال تص ا إالّ ماان املساالم .أمااا إن
كاناات األعمااال الاايت يتقاارظ فيهااا إىل ا يصا أداؤهااا ماان غااري املساالم؛ فألناّاه
يص است جاره للقياام هباا .واحلاصال إن األعماال الايت تعتاس إاا يتقارظ فيهاا إىل
ا عنااد املسااتأجر وال تعتااس إااا يتقاارظ فيهااا إىل ا عنااد األجااري فألناّاه ينظاار
فااألن كاناات ال تص ا إال ماان املساالم كالقضاااء فألناّاه ال جيااوز أن يسااتأجر فيهااا
غري املسلم .وإن كانت تص من غري املسلم كالقتال فألنّه جياوز اسات جار غاري
املساالم للقيااام هبااا .فالا ِّاذمي جيااوز أن يسااتأجر للقتااال وتاادفع لااه األجاارة ماان بياات
املال.

اإلجارة على العبادات والمنافع العامة
إن تعريف اإلجاارة بأ اا عقاد علاى املنفعاة بعاوض واشاماال كاون املنفعاة
إ ااا ميك اان للمس ااتأجر اس ااتيفاؤه يرش اادنا عن ااد تطبيق ااه عل ااى احل ا اوادث إىل أن
اإلجااارة جااائزة علااى كاال منفعااة ميكاان للمسااتأجر اسااتيفاؤها ماان األجااري س اواء
أكانت منفعة الشخص كاخلادم أم منفعة العمل كالصانع ماا مل يارد يف النهاي
عاان تلااك املنفعااة دلياال شاارعي أل ّن األصاال يف األشااياء اإلباحااة واملنفعااة شاايء
ماان األشااياء .وال يقااال هنااا إن هااذا عقااد أو معاملااة واألصاال فيهااا التقيااد ال
اإلباحااة أل ّن العقااد هااو اإلجااارة وليساات املنفعااة .أمااا املنفعااة فهااي شاايء مااري
اب علياه العقاد وليسات هاي معاملاة أو عقاداً .وعلاى ذلاك
عليه املعاملاة وينص ُّ
م ااوز اإلج ااارة عل ااى مجي ااع املن ااافع ال اايت مل ي اارد ااي عنه ااا سا اواء أورد ن ااص يف
جوازها أم مل يرد .فيجوز أن يستأجر املرء رجالً أو امرأة يكتاب لاه علاى اآللاة
الكاتبة صحائف معلومة باأجر معلاوم؛ أل ّن ذلاك إجاارة علاى منفعاة مل يارد اي
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عنهاا فتجااوز اإلجااارة عليهااا ولااو مل يارد نااص يف جوازهااا .وجيااوز اساات جار كيااال
ووزان لعمل معلوم يف م ّدة معلومة ملا روي يف حديث سويد بان قايس جاءناا
رسول ا  ميشي فساومنا وبعنااه و ام رجال يازن بااألجر فقاال رساول ا
« : زن وأرجـ ـ ــح» رواه أب ا ااو داود .فه ا ااذه اإلج ا ااارة ج ا ااائزة إذ ق ا ااد ورد ن ا ااص
اوازها .أما العبادات سواء أكانت فرضاً أم نفالً فألنّاه ينظار فيهاا فاألن كانات
إا ال يتعاد نفعاه فاعلاه كحجاه عان نفساه وأداء زكااة نفساه فاال جياوز أخاذ
األج اارة عليه ااا أل ّن األج اار ع ااوض االنتف اااع ومل حيص اال لغ ااريه ه ااا هن ااا انتف اااع
فألجارتااه غااري جااائزة هلااذا الساابب أل ّ ااا فاارض عليااه .أمااا إن كاناات العبااادة إااا
يتعااد نفعااه فاعلااه فأل ااا مااوز اإلجااارة عليهااا وذلااك كاااألذان لغااريه وكألمامتااه
غريه أو كاسات جار مان حياج عان ميِّات لاه أو مان يا دي زكاتاه عناه .فاألن ذلاك
كلااه جااائز ألناّاه عقااد علااى منفعااة بعااوض .واألجاار هنااا عااوض االنتفاااع وقااد
حصل بغريه فجازت اإلجارة .وأماا ماا رو المماذي عان عثماان بان أ العااال
إلي النبي  أن أتخذ مؤذنـا ال يأخـذ علـى
من أنه قال« :إن من آخر ما عهد َّ
أذانه أجرا»  .فهذا احلديث ى الرساول  فياه عان ا ااذ املا ذن الاذي يأخاذ
أجراً م ذناً له ومل ينه عن أخذ امل ذن أجراً وهو يدل على أن هنالاك ما ذنني
يأخااذون أج اراً ورخ ارين ال يأخااذون أج اراً .فنهاااه عاان ا اااذ امل ا ذن إاان يأخااذ
أجراً .و ياه هاذا فياه تنفاري مان أخاذ األجار علاى األذان إاا يشاعر بكراهاة أخاذ
األجاارة عليااه غااري أنااه ال ياادل علااى حتاارمي اإلجااارة علااى األذان باال ياادل علااى
جوازها مع الكراهة.
أمااا التعلاايم فألناّاه جيااوز للماارء أن يسااتأجر معلم ااً يعلاام أوالده أو يعلمااه
هااو أو يعلاام ماان شاااء إاان يرغااب تعلاايمهم؛ أل ّن التعلاايم منفعااة مباحااة جيااوز
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أخااذ العااوض عنهااا فتجااوز اإلجااارة عليااه وقااد أجاااز الشاارع أخااذ األجاارة علااى
تعلاايم القااررن فكااان جاواز أخااذ األجاارة علااى تعلاايم غااري القااررن ماان باااظ أوىل.
فقد رو البخاري عن ابن عباس عن النيب  أنه قال« :أحق ما أخذتم عليـه
أجـرا كتــاب اهلل»  .وقااد انعقااد إمجاااع الصااحابة علااى أنااه جيااوز أخااذ الاارزي علااى
التعلاايم ماان بياات املااال فجاااز أخااذ األجاار عليااه فقااد روي عاان طريااق اباان أ
شاايبة عاان صاادقة الدمشااقي عاان الوضااية باان عطاااء قااال :كــان بالمدينــة ثالثــة
معلمين يعلمون الصبيان فكان عمر بن الخطاب يرزق كل واحد مـنهم خمسـة

عشر كل شـهر)  .فهاذا كلاه يادل علاى جاواز أخاذ األجارة علاى التعلايم .أماا ماا
ورد ماان أحاديااث النهااي يف هااذا الباااظ فأل ااا مجيعهااا منصاابة علااى النهااي عاان
أخااذ األجاارة علااى تعلاايم القااررن ال النهااي عاان االساات جار علااى تعليمااه وهااي
كلهااا تاادل علااى كراهااة أخااذ األجاارة علاى تعلاايم القااررن ال علااى حتاارمي اإلجااارة
على تعلمه .وكراهة أخذ األجرة ال تنفي اجلاواز فيكاره أخاذ األجارة علاى تعلايم
القررن مع جواز التأجري عليه.

وأما إجارة الطبيب فهي جائزة؛ أل ّ ا منفعة ميكن للمساتأجر اساتيفاؤها
ولكن ال موز إجارته على السء ألنّه است جار على جمهاول .وجياوز أن يساتأجر
الطبيب ليفحصه ألنّاه منفعاة معلوماة وجياوز أن يساتأجر الطبياب خبدمتاه أيامااً
معلومااة ألنّااه عماال حماادود وجيااوز أن يسااتأجره ليداويااه فااألن مداواتااه معلومااة
علم ااً نافي ااً للجهال ااة ح ا ول ااو مل يعلاام ن ااوع امل اارض إذ يكف ااي أن يع اارف أن ااه
ماريح فقااا .وإ ااا جاااز اسات جار الطبيااب أل ّن الطااب منفعااة ميكاان للمسااتأجر
اسااتيفاؤها فتجااوز اإلجااارة عليهااا .وألنااه قااد ورد عاان الناايب  مااا ياادل علااى
ج اواز اإلج ااارة عل ااى الط ااب فق ااد رو البخ اااري ع اان أن ااس أن ااه ق ااال« :اح ــتجم
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رسول اهلل  فحجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين مـن طعـام وكلّـم مواليـه فخففـوا
عنه»  .وقد كانت احلجاماة يف ذلاك الوقات مان األدوياة الايت يتطباب هباا فادل
أخذ األجرة عليها على جواز تأجري الطبيب .وأما قولاه « : كسـب الحجـام
خبيــث» الااذي رواه الممااذي عاان رافااع باان خااديج فااال ياادل علااى منااع إجااارة

احلجااام باال ياادل علااى كراهااة التكسااب باحلجامااة مااع إباحتهااا باادليل أن الناايب
 ســمى الثــوم والبصــل خبيثــين مــع إباحتهمــا .رواه مس الم عاان مع ادان ب ان أ
خاصاة.
طالحة .هذا كله يف األجري الذي منافاعاتاه ّ

وأما األجري الذي منفعتاه عاماة فاألن خدماتاه تعتاس مصالحة مان املصاا
ال اايت جي ااب عل ااى الدول ااة توفريه ااا للن اااس وذل ااك أل ّن ك اال منفع ااة يتع ااد نفعه ااا
األفا اراد إىل اجلماع ااة وكان اات اجلماع ااة حمتاج ااة إليه ااا كان اات ه ااذه املنفع ااة م اان
املصااا العامااة الاايت جيااب علااى بياات املااال توفريهااا للناااس مجيع ااً .وذلااك كااأن
يس ااتأجر األم ااري م اان يقض ااي ب ااني النّاااس مش اااهرة وكاس اات جار م ااو في ال اادوائر
واملص ااا وكاس اات جار املا ا ذنني واألئم ااة .وي اادخل يف املص ااا ال اايت جي ااب عل ااى
الدولة است جار األجراء هلا للنااس مجيعااً التعلايم والتطبياب .أماا التعلايم فسمجااع
الصااحابة علااى إعطاااء رزي املعلمااني قاادراً معين ااً ماان بياات املااال أج اراً هلاام وألن

الرسول جعل فداء األسير مـن الك ّفـار تعلـيم عشـرة مـن أبنـاء المسـلمين وبـدل
فدائـه مــن الغنــائم وهااي ملاك جلميااع املساالمني .وأماا الطااب فـ ن الرســول 
ِ
طبيب فجعله للمسـلمين .فكاون الرساول جاءتاه اهلدياة ومل يتصارف
ي إليه ٌ
أُهد َ

هبا ومل يأخذها بل جعلها للمسلمني دليل على أن هذه اهلدياة إاا هاو لعاماة
املس االمني وليس اات ل ااه .فالرس ااول إذا ج اااءه ش اايء هدي ااة ووض ااعه للمس االمني
عامة يكون هذا الشيء إا هاو لعاماة املسالمني .وعلاى ذلاك فاألن رزي األطبااء
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واملعلمااني يف بياات املااال وإن كااان جيااوز للفاارد أن يسااتأجر طبيبااً وأن يسااتأجر
معلم ااً .إالّ أنااه جيااب علااى الدولااة أن تااوفر الطااب والتعلاايم للرعيااة مجاايعهم ال
فري بني مسلم وذمي وال بني غت وفقري أل ّن هذا كاألذان والقضاء فهاو مان
األمااور الاايت يتعااد نفعهااا وحيتاااج النّاااس إليهااا فهااي ماان املصااا العامااة وماان
األمور اليت جيب أن توفر للرعية وأن يضمنها بيت املال.

من هو األجير
إن الشرع اإلسالمي يعت باألجري كل إنسان يشتغل باأجرة ساواء أكاان
املستأجر فرداً أم مجاعة أم دولة .فاألجري يشمل العامل يف أي ناوع مان أناواع
العماال بااال فااري يف احلكاام الشاارعي بااني أجااري الدولااة وأجااري غريهااا .فمو ااف
الدول ااة ومو ااف اجلماع ااة ومو ااف الف اارد ك اال م اانهم عام اال وم ااري عل اايهم
أحكااام العماال أي كاال ماانهم أجااري ومااري علاايهم أحكااام اإلجااارة .فااالفالح
أجااري واخلااادم أجااري وعمااال املصااانع أجااراء وكتاااظ التجااار أج اراء ومو فااو
الدول ااة أجا اراء وك اال م اانهم عام اال؛ أل ّن عق ااد اإلج ااارة إم ااا أن ي اارد عل ااى من ااافع
األعيااان وإمااا أن ياارد علااى منفعااة العماال وإمااا أن ياارد علااى منفعااة الشااخص.
فألن ورد على منافع األعيان مل يدخل فيه تث األجاري إذ ال عالقاة لاه باه .وإن
ورد علااى منفعااة العم ال كاساات جار أرباااظ احلاارف والصانائا اع ألعما اال معيانا اة أو
ورد علااى منفعااة الشااخص كاساات جار اخل ادمة والعمااال فهااذا هااو الااذي يتعلااق
باألجري أو هذا هو الذي ينطبق عليه أنه األجري.
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األساس الذي يقوم عليه تقدير األجرة
اإلجا ااارة عقا ااد علا ااى املنفعا ااة بعا ااوض .ويشا اامال النعقا اااد اإلجا ااارة أهليا ااة
العاقا اادين با ااأن يكا ااون كا اال منهما ااا إي ا ازاً ويشا اامال لصا ااحتها رضا ااا العاقا اادين
ويش اامال أن تك ااون األج اارة معلوما ااة لقول ااه « : إذا اسـ ــتأجر أحـ ــدكم أجي ـ ـرا
فليعلمــه أجــره» رواه الاادارقطت عاان اباان مسااعود وملااا رو أيااد عاان أ سااعيد
أن النيب  نهى عن استئجار األجيـر حتـى يتبـين لـه أجـره .إالّ أناه إذا مل تكان
األجرة معلومة انعقدت اإلجاارة وصاحت ويرجاع عناد االخاتالف يف مقادارها
إىل أج اار املث اال .ف ااألذا مل يُس اام األج اار عن ااد عق ااد اإلج ااارة أو اختل ااف األج ااري
واملسااتأجر يف األجاار املساامى فألنّااه يرجااع إىل أجاار املثاال .وإ ااا يرجااع إىل أجاار
املثاال قياسااً علااى املهاار فألناّاه يرجااع فيااه عنااد عاادم التساامية أو االخااتالف علااى
املسمى إىل مهر املثل وذلك ملا رو النسائي والممذي وقال حسن صاحي :
صـ َداقا َولَـ ْـم
« َعــن ابْـ ِن َم ْس ـ ُعود أَنَّــهُ ُســئِ َل َعـ ْـن َر ُجــل تَ ـ َـزَّو َج ْامـ َـرأَة َولَـ ْـم يَـ ْفـ ِر ْ
ض لَ َهــا َ
ِ
اق نِ ِ
ِ
ـس َوال
ـات فَـ َقـ َ
يَـ ْد ُخ ْل بِ َهــا َحتَّــى َمـ َ
ـال ابْـ ُن َم ْسـ ُـعود لَ َهــا مث ـْ ُل َ
صـ َد َ
ســائ َها ال َوْكـ َ
ِ
اث فَـ َق ِ
ِ
ِ
ضـى
ـج ِع ُّي فَـ َق َ
َشطَ َ
ـال قَ َ
ط َو َعلَْيـ َها الع َّدةُ َولَ َها المي َـر ُ َ
ـل بْ ُـن سـنَان األَ ْش َ
ـام َم ْعق ُ
ِ ِ
ـول اللَّـ ِـه ص ـلَّى اللَّــهُ َعلَيـ ِـه وس ـلَّم فِــي بِــرو َ ِ ِ ِ
ـل الَّـ ِـذي
َر ُسـ ُ
َ
َْ
ْ ََ َ
ع ب ْنــت َواشــق ْامـ َـرأَة منَّــا مثْـ َ
ِح بِ َها ابْ ُن َم ْسـ ُعود» .ومعىن قوله :هلا صداي نساائها أي مهار مثال
قَ َ
ضـ ْي َ
ت فَـ َفر َ

مهاار نسااائها .فأوجااب الشااارع مهاار املثاال ملاان مل يُساام هلااا مهاار .ومثاال ذلااك إذا
اختلف يف املهر املسمى .وملا كان املهار عوضااً الزمااً يمتاب علاى عقاد النكااح
فألنّه يقاس عليه كل عوض الزم يمتب علاى عقاد بغاح النظار عان مقابال هاذا
العااوض أكااان ماااالً كااالبيع أم منفعاةً أم جهااداًكاإلجااارة أم لاةً كمااا يف عقااد
النكاااح .وعليااه فألناّاه حيكاام فيااه بعااوض املثاال يف حالااة عاادم تساامية العااوض يف
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العق ااد أو االخ ااتالف علا ااى الع ااوض املس اامى ولا ااذلك حيك اام ب ااأجر املثا اال يف
اإلجارة وبثمن املثل يف البيع عند عدم التسامية عناد العقاد وعناد االخاتالف
يف املسمى .وعلى هذا حيكم باأجر املثال عناد اخاتالف األجاري واملساتأجر علاى
األجاار املساامى وعنااد عاادم تساامية األجاار عنااد العقااد .فااألذا عرفاات األجاارة عنااد
العق ااد يك ااون األج اار حين ااذ أجا اراً مس اامى .وإذا مل تع اارف أو اختل ااف عل ااى
األجاار املساامى يكااون األجاار أجاار املثاال .وعلااى ذلااك فاااألجرة قساامان :أجاار
مسمى وأجر املثل .أما األجر املسمى فيشمال يف اعتباره رضاا العاقادين علياه
فااألذا رضااي العاقاادان بااأجرة معينااة كاناات هااذه األجاارة هااي األجاار املساامى وال
جيااس املسااتأجر علااى دفااع أكثاار منهااا كمااا ال جيااس األجااري علااى أخااذ أقاال منهااا
ب اال ه ااي األج اارة الواجب ااة ش اارعاً .أم ااا أج اار املث اال فه ااو أج اار مث اال العم اال ومث اال
العاماال إذا كااان عقااد اإلجااارة قااد ورد علااى منفعااة العماال .ويكااون أجاار املثاال
أجر مثل العامل فقا إذا كان عقد اإلجارة ورد على منفعة الشخص.
والا ااذي يقا اادر األجا اارة إ ا اا ها اام ذوو اخلا ااسة يف تعيا ااني األجا اارة وليسا اات
الدولة وال عرف أهل البلد بل هم اخلساء يف أجرة العمل املراد تقادير أجرتاه
أو العامل املراد تقدير أجرته.
أما األساس الذي يقوم عليه تقدير األجرة من قبال اخلاساء فهاو املنفعاة
سا اواء أكان اات منفع ااة العم اال أم منفع ااة العام اال؛ أل ّن عق ااد اإلج ااارة وارد عل ااى
املنفعااة فتكااون هااي األساااس الااذي يقااوم عليااه تقاادير األجاارة .فااال تقاادر األجاارة
بألنتاااج األجااري وال بااأدىن حااد ملسااتو عيشااه بااني مجاعتااه فااال دخاال إلنت اااج
األجااري وال الرتفاااع مسااتو املعيشااة يف تقااديرها وإ ااا يرجااع تقااديرها للمنفعااة
فبحسا ااب تقا اادير اخل ا اساء لقيما ااة ها ااذه املنفعا ااة يف اجملتما ااع الا ااذي يعيشا ااون فيا ااه
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يقادرون أجاارة األجااري وحاني يقاادر اخلاساء أجاارة العمال وأجاارة العاماال ينظاارون
إىل قيمااة هااذه املنفعااة يف اجملتمااع فيقاادرو ا بقيمااة املنفعااة الاايت أداهااا العاماال أو
العمل .فألذا جار االخاتالف علاى تقادير قيماة املنفعاة يف اجملتماع فاال جياوز أن
تقدر بالبينة واحلجة بل يكتفى برأي اخلساء؛ أل ّن املسألة معرفاة قيماة املنفعاة ال
إقامة بينة على مقدارها.
هااذا هااو األساااس الااذي جيااري عليااه تقاادير األجاارة وهااو املنفعااة حسااب
تقاادير اخلاساء .إالّ أنااه حااني يقاادر اخلاساء أجاار املثاال ال أجاارة العماال أو العاماال
فقااا فألناّاه جيااب علاايهم أن ينظااروا إىل الشااخص املما اال ل جااري لااذلك العماال
أي أن ينظاروا إىل العماال والعامال وأن ينظااروا يف نفااس الوقات إىل زمااان اإلجيااار
ومكانه؛ أل ّن األجرة تتفاوت بتفاوت العمل والعامل والزمان واملكان.
واألص اال يف اخلا اساء ال ااذين يق اادرون األج اارة أو أج اار املث اال أن خيت ااارهم
العاق اادان أي املس ااتأجر واألج ااري ف ااألن مل خيت ااارا اخل ا اساء أو اختلف ااا عليهم ااا
فاحملكمة أو الدولة هي صاحبة الصالحية يف تعيني ه الء اخلساء.

تقدير أجرة األجير
ين اادفع اإلنسا ااان طبيعي ا ااً إىل با ااذل جمه ااود إلنتا اااج امل ااال الا ااذي يس ااد با ااه
حاجات ااه .وحاج ااات اإلنس ااان تتع اادد وال يس ااتطيع س اادها يف عزل ااة ع اان غ ااريه.
لذلك كان عيش اإلنسان يف جمتمع يتبادل فيه ماع غاريه نتاائج جمهاودا م أماراً
حتمي ااً .وهلااذا فااألن اإلنسااان الااذي يعاايش يف جمتمااع يبااذل جمهااوده إلنتاااج املااال
السااتهالكه املباشاار وللتبااادل وال يبااذل جمهااوده لالسااتهال املباشاار فقااا؛ أل ّن
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حاجاتااه متعااددة فهااو يف حاجااة إىل أم اوال ال توجااد عنااده ويف حاجااة إىل أن
يسااتفيد ماان جهااد غااريه مباشاارة كااالتعليم والطااب؛ لااذلك كاناات األن اواع الاايت
ينتجهااا مهمااا تنوع اات وتعااددت غ ااري كافيااة إلش ااباع مجي ااع حاجاتااه؛ ألنّااه ال
يسااتطيع أن ينااتج مااا يشاابع مجيااع حاجاتااه جهااوده اخلاااال باال ال بااد ماان أن
يعتمااد علااى جمهااودات اآلخ ارين فهااو يف حاجااة إىل مبادلااة جمهااودات اآلخ ارين
الالزمة له إما اهد منه وإماا اال .ومان هناا كاان ال باد مان وجاود التباادل يف
جهد النّاس .و ا أن هذا اجلهد قد يوضع بدله جهد رخر أو ماال صاار ال باد
ماان مقياااس حياادد قاايم اجملهااودات املبذولااة بالنساابة لبعضااها كااي ميكاان مبادلتهااا
وحيدد قيم األموال املاراد احلصاول عليهاا لسشاباع لايمكن مبادلتهاا ببعضاها أو
اهااد؛ ولااذلك كااان ال بااد ماان أن يكااون املقياااس الااذي حياادد قاايم اجملهااودات
وق اايم األما اوال واح ااداً حا ا ميك اان مبادل ااة األما اوال ببعض ااها ومبادل ااة األما اوال
جهااودات واجملهااودات جهااودات .ولااذلك اصااطلحوا علااى اجل ازاء النقاادي
ال ااذي خيا ا ّاول اإلنسا ااان احلص ااول علا ااى املا ااال ال ااالزم لسشا ااباع واحلصا ااول علا ااى
اجملهااودات الالزمااة لسشااباع .وهااو بالنساابة للساالعة يكااون مثنااً وبالنساابة للجهااد
يكااون أج اراً؛ ألناّاه يف تبااادل الساالع مقاباال لعااني الساالعة ويف تبااادل اجملهااودات
اىن لسنسااان عاان
مقاباال ملنفعااة اجلهااد املبااذول ماان اإلنسااان؛ ولااذلك كااان ال غا ً
معامالت البيع كما ال غىن لاه عان معاامالت اإلجاارة .إالّ أناه ال يوجاد ارتبااال
ب ااني البي ااع واإلج ااارة إالّ بكو م ااا معامل ااة ب ااني ف اارد وف اارد م اان ب اات اإلنس ااان وال
تتوقااف اإلجااارة علااى البيااع وال األجاارة علااى الااثمن .ولااذلك كااان تقاادير األجاارة
غ ااري تق اادير ال ااثمن وال عالق ااة ألح اادمها ب اااآلخر .وذل ااك أل ّن ال ااثمن ه ااو ب اادل
املااال فهااو حتم ااً مااال مقاباال مااال س اواء قاادر املااال بالقيمااة أو بااالثمن .أمااا
األجاارة فهااي باادل جهااد وال ضاارورة أل ّن ينااتج هااذا اجلهااد ماااالً باال قااد ينااتج
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مااالً وقاد ال يناتج ماااالً إذ إن منفعاة اجلهاد غاري مقتصاارة علاى إنتااج املاال باال
هن ااا من ااافع أخ اار غ ااري امل ااال .فاجله ااد ال ااذي يب ااذل يف الزراع ااة أو التج ااارة أو
الص ااناعة مهم ااا ك ااان نوعه ااا ومهم ااا ق اال أو كث اار مق اادارها ين ااتج م اااالً وتزي ااد
اروات الابالد باه مباشارة .أماا اخلادمات الايت يقادمها الطبياب واملهنادس واحملااامي
األمااة مباشاارة.
واملعلاام ومااا شاااهبها فأل ااا جمهااودات ال تنااتج ماااالً وال تزيااد ااروة ّ
فألذا كاان الصاانع أخاذ أجاراً فقاد أخاذه مقابال ماال أنتجاه ولكان املهنادس إذا
أخااذ أج اراً مل يأخااذه مقاباال مااال ألناّاه مل ينااتج أي مااال .ولااذلك كااان تقاادير
الااثمن مقاباال مااال حتمااً خبااالف تقاادير منفعااة اجلهااد فهااو لاايس مقاباال مااال
باال مقاباال منفعااة قااد تكااون ماااالً وقااد تكااون غااري مااال .وماان هنااا خيتلااف البيااع
عان إجاارة األجااري وخيتلاف الاثمن ماان حياث التقادير الفعلااي عان األجارة .علااى
أنه ليس معىن اختالف البيع عن اإلجارة والثمن عان األجارة هاو انعادام الصالة
بينهمااا باال معااىن اختالفهمااا هااو أن ال تبااىن اإلجااارة علااى البيااع وال البيااع علااى
اإلجااارة فااال يقاادر الااثمن بناااء علااى تقاادير األجاارة وال تقاادر األجاارة بناااء علااى
تقاادير الااثمن؛ أل ّن بناااء أحاادمها علااى اآلخاار يا دي إىل حتكاام أمثااان الساالع الاايت
ينتجه ا ااا األج ا ااري ب ا اااألجرة ال ا اايت يتقاض ا اااها م ا ااع أن أمث ا ااان الس ا االع إ ا ااا ت ا ااتحكم
باملستأجر ال باألجري فألذا جعلت تتحكم باألجري أدت إىل حتكام املساتأجر
ازل أجرت ااه ويرفعه ااا كلّم ااا أراد تج ااة ن اازول األس ااعار أو ارتفاعه ااا
ب اااألجري ين ا ُ
وهذا ال جيوز .أل ّن أجرة األجري بدل منفعة عمله فهي تساوي قيمة منفعتاه ماا
دامت األجرة مقدرة بينهما .فال تاربا أجارة األجاري بأمثاان السالعة الايت ينتجهاا
وال يقال إن إجبار املستأجر على إعطاء األجارة املقادرة يف حاال هباوال أساعار
الساالعة الاايت ينتجهااا ت ا دي إىل خسااارته وهااذه ت ا دي إىل إخ اراج العاماال؛ أل ّن
صاال إذا حصال هبااوال للسالعة يف السااوي كلهاا .وهااذا يرجاع لتقاادير
ذلاك إ اا حي ُ
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اخلا اساء ملنفع ااة العام اال ال للمس ااتأجر؛ أل ّ اام ينظ اارون إىل جمم ااوع منفع ااة األج ااري
بشااكل عااام ال إىل حالااة واحاادة .وهلااذا ال ي اربا تقاادير األجاارة بااثمن الساالعة
وإ ا يربا بتقدير اخلساء.
وفااوي ذلااك فااألن بناااء اإلجااارة علااى البيااع والبيااع علااى اإلجااارة ي ا دي
إىل حتكاام أمثااان احلاجيااات بااأجرة األجااري مااع أن أمثااان احلاجيااات إ ااا تااتحكم
بكفاياة األجااري ال بأجرتاه فااألذا جعلاات أمثاان احلاجيااات تاتحكم بااأجرة األجااري
أدت إىل جع اال كفاي ااة األج ااري عل ااى املس ااتأجر يض اامنها ل ااه م ااع أن كفاي ااة ك اال
إنسان إ ا هي جزء من رعاية ش ونه وهي على الدولة ال علاى املساتأجر .وال
جياوز رباا كفاياة األجاري بألنتاجاه مطلقااً إذ قاد يكااون األجاري ضاعيف البنيااة ال
يقدر إالّ على إنتاج القليل الذي هو دون حاجتاه فاألذا ربطات أجرتاه اا يناتج
أو باحلاجيات اليت حيتاجها ُحرم من العيش اهلتء وهذا ال جياوز فحاق العايش
جياب أن يااوفر لكال إنسااان مان رعايااا الدولااة ساواء أأنااتج كثارياً أم قلاايالً وساواء
أكان قادراً علاى اإلنتااج أم غاري قاادر .فاأجره يقا ّدر بقيماة منفعتاه ساواء وفات
تاجاتااه أم مل تااف .وعلااى ذلااك يكااون ماان اخلطااأ تقاادير أجاارة العاماال بأمثااان
الساالع الاايت ينتجهااا أو بأمثااان احلاجيااات الاايت حيتاجهااا .فيكااون ماان اخلطااأ بناااء
اإلجااارة علااى البيااع والبيااع علااى اإلجااارة .فااال جيااوز بناااء أحاادمها علااى اآلخاار.
ولااذلك ال جيااوز بناااء الااثمن علااى األجاارة وال بناااء األجاارة علااى الااثمن .فتقاادير
األج اارة ش اايء وتق اادير ال اثمن ش اايء رخ اار وك ا كال ل ااه عوام اال ُمعين اة واعتب ااارات
خاصااة تااتحكم يف التقاادير .فاااألجرة تقاادر قاادار املنفعااة الاايت يعطيهااا اجلهااد
ّ
فالتقاادير إ ااا هااو باملنفعااة أصااالة ال باجلهااد وإن كاناات املنفعااة نامااة عاان اجلهااد
الذي بذل من الشخص .وهذه املنفعة يقدرها اخلساء هبا تسب االنتفااع هباذه
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املنفعة .وتقديرها ليس أبدياً وإ ا هو مربوال باملدة اليت اتفق عليهاا أو بالعمال
الاذي اتفاق علااى القياام باه .فااألذا انتهات املاادة أو أ از العمال باادأ تقادير جديااد
ل جرة إما من املتعاقدين وإما من اخلساء يف بيان أجر املثال .واملادة قاد تكاون
مياومااة وقااد تكااون مشاااهرة وقااد تكااون مسااا ة .أمااا الااثمن فهااو نساابة املبادلااة
بني كمية النقود والكمية املقابلة هلا من السلع .فالثمن هو ما يعطاى مان النقاود
مقابال وحاادة مان ساالعة معينااة يف زمان معااني .وأماا تقااديره فأل ااا يكاون ااا تقاارره
السااوي طبيعيااً للساالعة باعتبااار حاجااة النّاااس إليهااا .نعاام قااد يقاادر الااثمن بقاادر
حاجااة املشاامي للساالعة فيأخااذها مهمااا كااان مثنهااا وقااد يكااون بقاادر حاجااة
الب ااائع فيبيعه ااا مهم ااا ك ااان مثنه ااا ولك اان ذل ااك ال جي ااوز وه ااو أم اار خط اار عل ااى
اجملتمع وال يسم به وهو ما يسمى باالغنب .ولاذلك فاالعتباار يف هاذه احلاال
إ ا هو للبائعني واملشمين يف السوي وليس للباائع واملشامي املتعاقادين .وبعباارة
أخار هاو املقاادار املقا ّدر يف السااوي للسالعة .فقبااول املشامي لااثمن الساوي كااان
جسيااً وكاذلك قباول الباائع لاثمن الساوي كاان جسيااً والاذي حادد هاذا الاثمن
وأج ااس الب ااائع واملش اامي عل ااى أن خيض ااعا ل ااه ه ااو احلاج ااة إىل منفع ااة الس االعة يف
اجملتمع الذي بيعت فيه بغاح النظار عان نفقاات إنتاجهاا .وعلاى ذلاك خيتلاف
تقدير الثمن عن تقدير األجرة وال عالقة بينهما .ولذلك ال يبىن تقادير األجارة
علاى تقادير الاثمن .والاثمن إ اا حتادده احلاجاة إىل السالعة وتكاون النادرة عااامالً
م ا راً يف تقااديره وال ميكاان أن يقاااس الااثمن بنفقااات اإلنتاااج .فقااد ال يتساااو
الثمن مع نفقات اإلنتاج إذ قد يكون أقل وقد يكون أكثر حسب الظاروف
يف املااد القصااري .وأمااا يف املااد الطوياال فألناّاه حيصاال طبيعي ااً تعااادل بااني مثاان
السوي ونفقات اإلنتاج ولكن ذلك ال جيعل األجر مربوطااً باثمن السالعة .فاألن
املش ا امين يف املا ااد القص ااري واملا ااد الطوي اال ال ينظا اارون يف ش ا اراء السا االعة إىل
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تكاليفهااا وإ ااا يقاارر مثنهااا يف كلتااا احلااالتني احلاجااة إىل الس االعة مااع مراعاااة
عامل الندرة.
وقااد اختلااف الرأ اااليون والشاايوعيون يف تقاادير األجاارة ل جااري اختالف ااً
جعلهما متباينني .فالرأ االيون يعطاون العامال األجار الطبيعاي .واألجار الطبيعاي
عندهم هو ما حيتاج إليه العامل من أساباظ املعيشاة عناد أدىن حادها ويزيادون
هذا األجر إذا زادت تكاليف املعيشة عناد أدىن حادها وينقصاونه إذا نقصات.
وعل ااى ذل ااك ف ااأجر العام اال يق اادر تس ااب تك اااليف املعيش ااة بغ ااح النظ اار ع اان
املنفع ااة ال اايت أداه ااا جه ااده للف اارد واجملتم ااع .وأم ااا م ااا يأخ ااذه العم ااال يف أوروب ااا
وأمريكااا ماان البلاادان الرأ اليااة فألنّااه تعااديل للنظااام الرأ ااا يف إعطاااء العاماال
وعما تعطياه حرياة امللكياة وماع ذلاك فألنّاه باالرغم مان هاذا
حقوقاً تزيد عما له ّ
التع ااديل ال ي ازال م ااا يأخ ااذه العام اال ه ااو مق اادار أدىن ح ااد م اان الع اايش ال ااذي
يسااتطيع أن يعاايش بااه يف مسااتو ال يتضااجر .ولاايس هااو مقاادار مااا ينااتج ماان
الصناعة .على أن رفع مستو املعيشة يف اجملتمع يف أوروباا وأمريكاا جيعال أدىن
ح ااد يأخ ااذه إ ّكنا ااً ل ااه م اان أن يك ااون اااهراً ب اااملظهر الطي ااب ولكن ااه ال يأخ ااذ
مق اادار م ااا ينتج ااه .فتق اادير أج اار العام اال يف أوروب ااا وأمريك ااا وإن ك ااان ال جيع اال
العاماال فق ارياً بنساابتنا اان وجيعلااه مشاابعاً حاجاتااه األساسااية وبعااح حاجاتااه
الكماليااة ولكنااه إذا قاايس يف مسااتو معيشااة اجلماعااة ال ايت يعاايش بينهااا هااو
يك ااون يف مس ااتو م اانخفح نس اابياً وإن ك ااان مرتفعا ااً بالنس اابة لن ااا .وعل ااى أي
ح ااال فألنّااه ب ااالرغم م اان رف ااع مس ااتو معيش ااة العم ااال يف أوروب ااا وأمريك ااا ف ااألن
تقدير األجر هنا ويف كل البلدان الرأ الية ال يازال هاو قادار أدىن حاد مان
العيش بالنسبة جملتمعه.
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وعل ااى أي حا اال فألنّااه م ااا دام التق اادير ه ااو ااا حيت اااج إلي ااه العام اال م اان
وس ااائل املعيش ااة عن ااد أدىن ح اادها فألنّااه س اايمتب عل ااى ذل ااك أن يظ اال العم ااال
حمادودي امللكيااة تاادود ماا حيتاجونااه لسااد حاجاا م عنااد أدىن حاادها بالنساابة
للجماعة الايت يعيشاون بينهاا .ساواء أكانات معيشاتهم لساد حاجاا م األساساية
فقااا كمااا هااي حااال العمااال يف البلاادان املتااأخرة كااالبالد اإلسااالمية أم لسااد
حاج ااا م األساس ااية والكمالي ااة كم ااا ه ااي ح ااال العم ااال يف البل اادان املتقدم ااة
كأوروب ااا وأمريك ااا .ف ااألن العام اال فيه ااا مجيعه ااا حم اادود امللكي ااة ت اادود أدىن ح ااد
ملعيشااته بالنساابة للجماعااة الاايت يعاايش بينهااا مهم ااا اختلااف مسااتو املعيشااة
ارتفاعاً وا فاضاً وما دام التقدير هو ا حيتااج إلياه العامال مان أساباظ املعيشاة
عند أدىن ح ّدها.
أمااا الشاايوعيون ف األ م ياارون أن العماال الااذي قااام بااه العاماال لااه الفضاال
األول يف إنت اااج الس االعة وإا ااام ص اانعها .وأن العم اال أو الق اادرة عل ااى العم اال
تلع ااب دوراً أساس اياً يف إنت اااج الس االعة .وعل ااى ذل ااك فالش اايوعية ت اار أن عم اال
العاماال هااو األساااس يف اإلنتاااج فيكااون أجاار العاماال هااو مااا ينتجااه وأن مجيااع
نفقااات اإلنتاااج تاارد إىل عنص اار واحااد هااو العماال وه ااذا طبع ااً خمااالف للواق ااع.
ف ااالواقع احملس ااوس ه ااو أن امل ااال ال ااذي خلق ااه ا يف الك ااون ه ااو أس اااس قيم ااة
السلعة والنفقات اليت بذلت يف زيادة املنفعة هلذا املال أو إجيااد منفعاة فياه ماع
العماال هااي الاايت جعلتااه علااى الشااكل الااذي صااار إليااه ي ا دي منفعااة معينااة.
فجعاال العماال هااو األساااس خطااأ خمااالف للواقااع وجعاال الساالعة املنتجااة أجاارة
للعامل إهد كار للمادة اخلام وللنفقات اليت بذلت وقاد يكاون باذهلا عامال رخار
أخااذ أجرهااا .فالعاماال احلااا مل ينااتج الساالعة وال ياارد إنتاجهااا إىل عملااه مطلقااً
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ح يعطى السلعة أجراً له .على أناه لاو فرضانا أن املقصاود جانس العامال فألنّاه
تبقى املادة اخلام وهي قد خلقها ا فال يصا أن ادر وال حيساب حسااهبا.
على أن اعتبار العامل جنساً يف تقدير األجرة خطاأ أل ّن العماال أفاراد معيناون
واألجار إ ااا هاو هلا الء األفاراد فاعتباار جاانس العاماال ال يا دي إىل تقاادير أجاار
وإ ااا يا دي إىل إلغاااء األجاار وإلغاااء امللكيااة وهااذا يتناااقح مااع فطاارة اإلنسااان
وه ااو فك اار غل ااا ول اايس ل ااه واق ااع حمس ااوس .ف ااالواقع احملس ااوس ي اادل عل ااى أن
اإلنسااان يناادفع إلشااباع حاجاتااه بنفسااه فيجعلااه اندفاعااه هااذا يسااعى ليحوزهااا
من الكون أو من إنسان رخر أو بألضافة جهد مناه إىل ماا يف الكاون ليصاب
املال صاحلاً إلشباع حاجاته .ولذلك كانت نظرية تقدير األجار عناد الشايوعيني
بأنااه الساالعة الاايت أنتجهااا خاط ااة وكااذلك كااان حتديااد األجاار ااا أنتجااه ناقصااً
املااادة اخلااام خاط ااً أيض ااً أل ّن األدوات الاايت اسااتعملها والنفقااات الاايت بااذهلا
ق ااد س ااامهت يف تك ااوين الس االعة وه ااي ليس اات ج اازءاً م اان عم اال العام اال .وإذا
اعتااست جاازءاً ماان عماال العاماال علااى اعتبااار أن العماال جاانس أد ذلااك إىل
إلغاااء األجاارة وهااذا خطااأ ملاا تقاادم .علااى أن أجاارة العاماال ال تارتبا بالساالعة ال
قيمةً وال مثناً وإ ا ترتبا باملنفعة اليت أداها هذا اجلهاد للفارد وللجماعاة ساواء
أكاناات هااذه املنفعااة موجااودة يف املااادة اخلااام كااال ُفطر والتفاحااة أم موجااودة يف
عم اال العام اال كالق اااطرة البخاري ااة .ف ااألن تق اادير اجله ااد إ ااا ه ااو يف ه ااذه املنفع ااة
ولاايس يف الساالعة الاايت أنتجهااا .ولااذلك كااان حتديااد األجاار للعاماال تااد معااني
مهم ااا ك ااان قياس ااه خط ااأ خمالف ا ااً للواق ااع احملس ااوس ويكف ااي أن يك ااون األج اار
معلومااً ال حماادداً تااد معااني .وعليااه فااألن نظريااة تقاادير األجاارة عنااد الرأ اااليني
والشاايوعيني واالش اماكيني خاط ااة خمالفااة للواقااع وتساابب إفساااد العالقااات
اليت جيب أن تقوم بني النّاس إلشباع حاجا م.
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ويرجع هذا اخلالف يف تقدير أجرة العامل إىل اختالفهم يف معاىن القيماة
للساالعة أي يف حتديااد قيمااة الساالعة .وقااد عا ّارف بعااح الرأ اااليني القيمااة بأ ااا
هااي مااا تتكلفااه الساالعة ماان وقاات وجمهااود وم اواد أوليااة كالقاااطرة البخاريااة
قيمته ااا أكث اار م اان قيم ااة الدراج ااة .وه ااذه القيم ااة تس ااب نُاادر ا عن اادهم .وق ااال
رخ ا اارون إن قيم ا ااة الش ا اايء تتوق ا ااف عل ا ااى منفعت ا ااه أي عل ا ااى قوت ا ااه يف إش ا ااباع
احلاجااات .وقااال رخاارون بااأن قيمااة أيااة ساالعة تتوقااف علااى كميّااة العماال املبااذول
يف إنتاجها ويضاف إليه مقدار العمل الذي بذل يف إنتاج املعادات واألدوات
ال اايت تس ااتخدم يف عملي ااة اإلنت اااج .إالّ أن النظري ااة احلديث ااة وه ااي ال اايت تس اامى
النظرية احلدِّيّة تنظر إىل القيمة من ناحية املنتج واملستهلك معاً أي من ناحياة
العاارض والطلااب .فهااي تتوقااف علااى كاال ماان العاارض والطلااب .فاملنفعااة احل ّديااة
هي اليت حتكم الطلب أي هي اية قاوة الشايء يف إشاباع احلاجاة تياث تقال
بع اادها ح اادة اإلش ااباع أو تص ااب ض اارراً .وتك اااليف اإلنت اااج احل ّدي ااة ه ااي ال اايت
تااتحكم يف العاارض أي هااي ايااة كميااة العماال املبااذول يف إنتاااج الساالعة تيااث
يص ااب ب ااذل كمي ااة أخ اار لسنت اااج خس ااارة .وإن القيم ااة تتح ااول عن ااد النقط ااة ال اايت
يتحقق عندها التوازن بني هاتني الظاهرتني.
أمااا القيمااة عنااد الشاايوعيني ف األ ّن كااارل ماااركس ذكاار أن املصاادر الوحي ااد
للقيمااة هااو العماال املبااذول يف إنتاجهااا .وأ ّن املما ّاول الرأ ااا يشاامي قااوة العاماال
بااأجر ال يزيااد عمااا هااو ضااروري إلبقائااه حيااً قااادراً علااى العماال اّ يسااتغل هااذه
القوة يف إنتاج سالع تفاوي يف قيمتهاا كثارياً ماا يدفعاه للعامال .وقاد أطلاق مااركس
على الفري بني ما ينتجه العامل وما يدفعه له فعالً اسم القيماة الفائضاة) وقارر
أ ّ اا اثال مااا يغتصابه املاال وأصااحاظ األعماال مان حقااوي العماال باسام الريااع
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والرب وفائدة رأس املال اليت مل يعمف طبعاً شروعيتها.
واحلقيقااة الاايت هااي فكاار لااه واقااع يف احلااس هااي أن قيمااة أي اة ساالعة هااي
مقاادار مااا فيهااا ماان منفعااة مااع مالحظااة عاماال الناادرة .ومااع أن هااذه املنفعااة
يكااون العماال وساايلة للحصااول عليهااا وقااد يكااون وساايلة إلنتاجهااا ولكنااه ال
يالح مطلقاً عند تبادهلا وال عند االنتفاع هباا .ولاذلك كانات النظارة احلقيقياة
ألي اة ساالعة هااي النظاارة إىل املنفعااة مااع مالحظااة عاماال الناادرة س اواء ملكهااا
اإلنسان ابتداء كالصيد مثالً أم مبادلة كالبيع .وال فري يف ذلك بني اجملتماع يف
موسااكو واجملتمااع يف باااريس واجملتمااع يف املدينااة املنااورة فااألن اإلنس اان يف كاال
مكان حني يسعى للحصول على السلعة يق ّدر ماا فيهاا مان منفعاة ماع مالحظاة
الناادرة .هااذه هااي قيمتهااا ماان حيااث هااي عنااد اإلنسااان .وهااي القيمااة احلقيقيااة
للساالعةّ .أمااا القيمااة الفعليااة للساالعة فأل ااا تقاادر قاادار باادهلا بشاايء رخاار ماان
ساالعة أو نقااد .وتبقااى قيمتهااا هااذه علااى هااذا الوجااه ابتااة مهمااا تغااري الزم ااان
واملكان والظروف .أما مثن السلعة فهو ما يُعطى من النقاود مقابال وحادة مان
سلعة معينة يف زمن معني ومكاان معاني و اروف معيناة .ويتغاري بتغاري األزمناة
واألمكنة والظروف وبعبارة أخار هاو نسابة املبادلاة باني كمياة النقاود والكمياة
املقابلة هلا من السلع.
فلااو تاازوج رجاال امارأة وجعاال ماان مهرهااا خزانااة معينااة موصااوفة وذكاار أن
قيمتهاا مخسااون دينااراً وساالمها اخلزاناة بالفعاال تعينات قيمااة اخلزاناة بتساالمها هلااا
عينااً .فلاو أناه أخاذها منهاا بعاد ذلااك وادعات علياه هباا فاألن علياه تساليم عااني
اخلزانااة ال مثنه ااا ف ااألن باات ه ااال اخلزان ااة أو ادع ااى هالكه ااا دف ااع هل ااا مخس ااني
دينا ًاار أل ّ ااا قيمااة اخلزانااة ساواء أكااان مثاال اخلزانااة عنااد الاادعو يساااوي أكثاار
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من مخسني دينااراً أم أقال أل ّ اا القيماة املقادرة فعاالً وال يعتاس مثان مثال اخلزاناة.
خبالف ما لو ذكر يف العقد أن مثنها مخسون دينااراً وسالمها اخلزاناة بالفعال اّ
أخااذها منهااا وادعاات عليااه هبااا فااألن لااه تسااليم اخلزانااة ولااه دفااع مثنهااا مخسااني
دين اااراً ول ااه أن يش اامي هل ااا خزان ااة خبمس ااني دين اااراً سا اواء أكان اات اخلزان ااة عن ااد
الاادعو تساااوي أكثاار ماان مخسااني أم أقاال .فااألن الواجااب عليااه دفااع خزانااة مثنهااا
مخسون ديناراً يف كل وقت.
وذلااك أل ّن القيمااة ال تتغااري والااثمن يتغااري .فالقيمااة الفعليااة للساالعة هااي
مقدار بدهلا حني التقدير ومثن السلعة هاو ماا يادفع مقابلهاا مبادلاة يف الساوي.
وهااذا التفريااق بااني القيمااة والااثمن إ ااا هااو يف البيااع وسااائر أن اواع املبادلااة .أمااا
إجارة األجري فهي املقدار الذي تقدر فيه منفعة جهده عند العقد وتقادر مارة
أخاار عنااد انتهاااء ما ّدة اإلجااارة .وماان هنااا يظهاار أناه ال توجااد عالقااة بااني أجاارة
األجااري وقيمااة الساالعة وال بااني أجاارة األجااري وتكاااليف اإلنتاااج وال بااني أجاارة
األج ااري ومس ااتو املعيش ااة وإ ااا ه ااي ش اايء رخ اار منفص اال إذ ه ااي مق اادار م ااا
تسااتحقه املنفعااة الاايت حيصاال عليهااا منااه مسااتأجره ويكااون تقاادير هااذه املنفعااة
لاايس راجع ااً للمسااتأجر باال راجع ااً للحاجااة هلااذه املنفعااة .فوحاادة تقاادير أجاارة
األجري هي هذه املنفعة املوصوفة هباذا الوصاف وهاذه األجارة تلاف بااختالف
األعمااال وتتفاااوت بتفاااوت اإلتقااان يف العماال الواحااد .فااأجرة املهناادس تلااف
عاان أجاارة النجااار وأجاارة النجااار املاااهر تلااف عاان أجاارة النجااار العااادي .وإ ااا
يرتفع أجار النّااس يف العمال الواحاد تساب ماا يا دون مان إتقاان ملنفعاة اجلهاد
وال يعتس هذا ترقية هلم وإ ا هو أجرهم الذي استحقوه بتحسينهم ملنفعته.
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السبب الثاني من أسباب التملك
اإلرث
ومن أسباظ التملك للمال اإلرث وهو ابت بنص القررن القطعي
وله أحكام معينة توقيفية ومل تعلل وهو وإن كان قد نص على اجلزئيات ولكن
هذه اجلزئيات خطوال عريضة .فا تعاىل حني يقول :

  

              

  نفهم من قوله هذا عدة أحكام .نفهم منها أن الذكر من األوالد يأخذ
ضعف ما ل نثى ونفهم منها أن ابن االبن يعامل معاملة االبن يف حالة عدم
وجود األبناء أل ّن أوالد االبن الذكر يندرجون حتت كلمة األوالد خبالف ابن
البنت فال يعامل معاملة ابن االبن يف حالة عدم وجود األبناء أل ّن أوالد
البنت ال يندرجون حتت كلمة أوالد يف اللغة .ونفهم أيضاً أن األوالد إن كانوا
نساء فوي ا نتني فأل ن يشمكن يف

لثي المكة .وقد جعل النبي 

لالثنتين

حكم ما فوقهما وأجمع الصحابة على ذلك فيكون لال نتني حكم ما
فوقهما .فهذه أحكام فهمت من املعىن العام الذي ذكرته اآلية .وهبذه
األحكام يستحق الوارث نصيبه من المكة .وعلى ذلك كان من أساباظ
التملك اإلرث تساب أحكامه املفصالة يف الكتاظ والسنة وإمجاع الصحابة.
واإلرث وسيلة من وسائل تفتيت الثروة وليس تفتيت الثروة علّة لاه بال
هااي بيااان لواقعااه .وذلااك أن الثااروة وقااد أبيحاات ملكيتهااا قااد تتجمااع يف يااد
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أف اراد حااال حيااا م فااألذا مااات ه ا الء فااألن اإلرث يفتاات ااروا م بتوزيعهااا بااني
الور ة .وقاد شاوهد يف الواقاع أن وسايلة تفتيات الثاروة هاذه طبيعيااً هاي املارياث.
وم اان االس ااتقراء تب ااني أن األح اوال ال اايت تع اامي تفتي اات الث ااروة يف اإلرث ااالث
أحوال هي:
أ  -احلال ااة األوىل أن يك ااون الور ا ااة يس ااتغرقون مجي ااع املا ااال حس ااب أحكا ااام
اإلرث وحين ذ يوزع عليهم املال كله.
ب  -احلالااة الثانيااة أن ال يكااون هنالااك ور ااة يسااتغرقون مجيااع املااال حسااب
أحكااام اإلرث .كمااا إذا تااويف املياات عاان زوجااة فقااا أو امليتااة عاان زوج فقااا
فألن الزوجة تأخذ الرباع فقاا ويكاون بااقي املارياث لبيات املاال وإن كاان الازوج
فألنّه يأخذ النصف فقا ويكون باقي املرياث لبيت املال.
ج ـ ـ  -أن ال يك ااون هنال ااك وارث مطلقا ااً ويف ه ااذه احل ااال يك ااون امل ااال كل ااه
لبيت املال أي للدولة.
وبااذلك تتفتاات الثااروة وينتقاال املااال إىل الور ااة ويسااتأنف تبااادل املااال يف
دورة اقتصادية بني النّاس وال حيف يف شخص معني تتجمع لديه الثروات.
واإلرث ساابب مشااروع للملكيااة فماان ورث شااي اً ملكااه ملك ااً مش ااروعاً.
فيكون اإلرث سبباً من أسباظ التملك اليت أذن الشرع اإلسالمي هبا.
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السبب الثالث من أسباب التملك
الحاجة للمال ألجل الحياة
من أسباظ التملك احلاجة للمال ألجل احلياة .وذلك أن العيش حق
لكل إنسان فيجب أن ينال هذا العيش حقاً ال منحة وال عطفاً .والسبب
الذي يضمن للفرد من رعايا الدولة اإلسالمية احلصول على قُوته هو العمل.
فألذا تعذر عليه العمل كان على الدولة أن ي ه له؛ أل ّ ا الراعي هلذه الرعية

واملس ولة عن توفري حاجا ا قال عليه الصالة والسالم« :اإلمام الذي على

النّاس راع وهو مسؤول عن رعيته» رواه البخاري عن ابن عمر .فألذا تعذر
إجياد عمل له أو عجز عن القيام بالعمل ملرض أو كس سن أو ألي سبب

من أسباظ العجز كان عيشه واجباً على من أوجب عليه الشرع اإلنفاي
عليه فألن مل يوجد من مب عليه نفقته أو وجد وكان غري قادر على
اإلنفاي كانت نفقته على بيت املال أي على الدولة .وفوي ذلك كان له
يف بيت املال حق رخر وهو الزكاة .قال تعاىل:
   

    

 . وهذا احلق فرض على األغنياء أن

يدفعاوه .قاال تعاىل يف رية      :من سورة
قصرت الدولة يف ذلك
التوبة      أي حقاً مفروضاً .وإن ّ
وقصرت مجاعة املسلمني يف حماسبتها ويف كفالة احملتاجني وليس متوقعاً يف
ّ
تقصر كان هلذا الفرد أن يأخذ ما يقيم به أوده من أي
مجاعة املسلمني أن ّ
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مكان جيده سواء أكان ملك األفراد أم ملك الدولة .ويف هذه احلال ال يباح
للجائع أن يأكل حلم امليتة ما دام هنا أكل عند أحد من النّاس .ألنّه ال
ياُع ُّد مضطراً ألكل امليتة مع وجود ما يأكله يف يد أي إنسان .أما إذا مل

يستطع احلصول على األكل فألن له أن يأكل حلم امليتة إلنقاذ حياته .وملا

كان العيش سبباً من أسباظ احلصول على املال مل يعتس الشارع أخذ
الطعام يف عام اجملاعة سرقة تقطع اليد عليها .عن أ أمامة عن النيب 
أنه قال« :ال قطع في زمن المجاع» وكما ضمن الشرع حق الفرد يف ملكية
املال ألجل احلياة بالتشريع ضمن إعطاؤه هذا احلق بالتوجيه رو اإلمام

صة أصبح فيهم أمرؤ جائعا فقد
أيد أن رسول ا  قال« :أيما أهل َع ْر َ
برئت منهم ذمة اهلل تبارك وتعالى» .ورو البزار عن أنس أن رسول ا 

قال« :ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به» .
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السبب الرابع من أسباب التملك
إعطاء الدولة من أموالها للرعية
وماان أسااباظ التملااك إعطاااء الدولااة ماان أم اوال بياات املااال للرعيااة لسااد
حاااجتهم أو لالنتفاااع لكيااتهم .أمااا سااد حاااجتهم فكألعطااائهم أم اواالً لزراعااة
أراض اايهم أو لس ااد دي ااو م فق ااد أعط ااى عم اار ب اان اخلط اااظ م اان بي اات امل ااال
للفالحني يف العراي أمواالً أعاا م هباا علاى زراعاة أرضاهم وساد هباا حااجتهم
دون أن يسمدها منهم.
وأم ااا حاج ااة اجلماع ااة لالنتف اااع لكي ااة الف اارد فتك ااون يف الي ااك الدول ااة
األم ااة م اان أمالكه ااا وأمواهل ااا املعطل ااة املنفع ااة ب ااأن تقط ااع الدول ااة بع ااح
ألفا اراد ّ
األرض اليت ال مالك هلاا كما فعل رسول اهلل حين قدم المدينة فقـد أقطـع أبـا
بكر وعمـر كمـا أقطـع الزبيـر أرضـا واسـعة فقـد أقطعـه رْكـر فرسـه فـي مـوات
النقيع وأقطعه أرضا فيها شجر ونخل وكما أقطع الخلفاء الراشـدون مـن بعـده
أرضا للمسلمين .فهذا الذي تقطعه الدولة للفرد يصاب ملكااً لاه هباذا اإلقطااع

أل ّن اجلماعا ااة يف حاجا ااة إىل ها ااذه امللكيا ااة لالنتفا اااع هبا ااا ولتسا ااخري الفا اارد هلا ااذا
االنتف ا اااع واس ا ااتخدام نش ا اااطه ال ا ااذهت أو اجلس ا اامي للجماع ا ااة بس ا اابب ه ا ااذه
امللكيااة .واسااتعمال لف ا اإلقط اااع هنااا اسااتعمال لغ ااوي وفقهااي وال عالقااة ل ااه
بالنظام اإلقطاعي اخلاال الذي مل يعرفه اإلسالم.
ويلحق ا تعطيه الدولة ل فراد ما توزعه على احملاربني مان الغناائم .وماا
يأذن به اإلمام باالستيالء عليه من األسالظ.
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السبب الخامس من أسباب التملك
األموال التي يأخذها األفراد دون مقابل مال أو جهد
ومن أسباظ التملك أخذ األفراد ماالً دون مقابل مال أو جهد .وهذا
يشمل مخسة أشياء.
 - 1صلة األفراد بعضهم بعضاً سواء أكانت الصلة يف حيا م كاهلبة
واهلدية أم بعد وفا م كالوصية فقد رو النسائي وابن اسحق يف السرية
النبوية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن وفد هوازن ملا جاؤوا يطلبون
من رسول ا

صلى ا عليه وعلى رله وسلم) أن يرد عليهم ما غنمه منهم

رو مالك عن عطاء بن مسلم عبد ا اخلراسام أن رسول ا  قال« :ما

كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم» أي فهو هبة مت إليكم .ورو ابن
تحابّوا» وقال
عساكر عن أ هريرة قال :قال عليه الصالة والسالم« :تَ ُ
هادوا َ

« : ليس لنا َمثَ ُل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه» رواه
البخاري عن ابن عباس .وال فري يف اهلبة واهلدية بني الكافر واملسلم فألعطاء

الكافر مباح وقبول ما أعطى هو كقبول ما أعطى املسلم .رو مسلم عن
علي أمي ،وهي مشركة ،في عهد قريش إذ
أ اء بنت أ بكر قالت :قدمت ّ
علي أمي
عاهدهم ،فاستفتيت رسول اهلل  فقلت :يا رسول اهلل ،قَ ِد َم ْ
ت ّ
وهي راغبةِ ،
أفأص ُل أميو قال« :نعم»  .ورو البخاري عن أ ييد

الساعدي قال« :أهدع ملك أَيْـلَةَ للنبي 
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بغلة بيضاء وكساه بردا»  .وكما

أن اهلبة واهلدية هي التسع باملال حال احلياة فكذلك الوصية هي التسع باملال
بعد املوت قال تعاىل:

         

 .   ورو البخاري عن سعد بن أ وقاال قال:

«مرضت بمكة مرضا ،فأشفيت منه على الموت ،فأتاني النبي 

يعودني،

فقلت :يا رسول اهلل ،إن لي ماال كثيرا وليس يرثني إالّ ابنتي أفأتصدق بثلثي

ماليو قال :ال .قال :قلت :فالشطرو قال :ال .قلت :الثلثو قال :الثلث

كبير إنك إن تركت ولدك أغنياء ،خير من أن تتركهم عالة يتكففون النّاس» .
وميل ااك الف اارد بس اابب اهلدي ااة أو اهلب ااة أو الوص ااية الع ااني املوهوب ااة أو
املهداة أو املوصى هبا.
 - 2استحقاي املال عوضاً عن ضرر من األضرار اليت حلقته وذلك
كدية القتيل وديات اجلراح .قال تعاىل       :
 .     ورو النسائي أن رسول ا  كتب إىل
أهل اليمن كتاباً وبعث به مع عمرو بن حزم وجاء فيه« :وإن في النفس
ال ّدية مائة من اإلبل»  .وأما ديات اجلراح فقد رو النسائي عن الزهري عن
أ بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول ا  كتب
له يف كتاظ« :وفي األنف إذا أوعب َج ْد ُعه ال ّدية وفي اللسان ال ّدية وفي
الصلْب ال ّدية
الشفتين ال ّدية وفي البيضتين ال ّدية وفي الذكر ال ّدية وفي ُ
الرجل الواحدة نصف ال ّدية ،وفي المأمومة ثلث ال ّدية،
وفي العينين ال ّدية وفي ْ
وفي الجائفة ثلث ال ّدية وفي المنقلة خمس عشرة من اإلبل».

ويف ديااة املقتااول يسااتحق ور تااه ديتااه علااى القاتاال يف القتاال العمااد قااال
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عليااه الصااالة والسااالم« :ال يجنــي جــان إالّ علــى نفســه»  .رواه اباان ماج اه ماان
طريق عمرو بن األحوال .وأما يف غاري العماد كشابه العماد واخلطاأ فيساتحق
ور ااة املقتااول ال ّديااة علااى عاقلااة القاتاال .فقااد رو البخاااري عاان أ هرياارة قااال:
«اقتتلــت امرأتــان مــن هــذيل فرمــت إحــداهما األخــرع بحجــر فقتلتهــا ومــا فــي
بطنهــا فاختص ــموا إل ــى النبــي  فقض ــى أن دي ــة جنينهــا غُـ َّـرةٌ عبـ ـ ٌد أو ولي ــدة

وقضى أن دية المرأة على عاقلتها»  .والعاقلة من حيمل العقل والعقل هنا هاو
ال ّدية .والعاقلة هي كل العصابة ويادخل فيهاا إخوتاه وعمومتاه وأبنااؤهم وإن
ساافلوا .وإذا مل تكاان للقاتاال عاقلااة أُخااذت ال ّديااة ماان بياات املااال أل ّن الناايب 
وروي أن رجاالً قُتال يف زحاام
ود األنصاري الذي قتل خبيس من بيت املاالُ .
يف زمااان عماار فلاام يعاارف قاتلااه فقااال علااي لعماار :يااا أمااري امل ا منني ال يُطا ُّال دم
فأد ديته من بيت املال.
أمرئ مسلم ِّ
وأما دياات اجلاراح وهاي الشاجاج يف رأس أو وجاه أو قطاع عضاو أو
قطااع حلاام أو تفوياات منفع اة كتفوياات الساامع والبص اار والعقاال .فااألذا حصاال
إلنسان جرح من هذه اجلراح استحق ال ّدية علاى هاذا اجلارح تساب األحكاام
املفص االة لك اال عض ااو م اان األعض اااء ولك اال حال ااة م اان احل اااالت .وميل ااك الف اارد
بسبب ال ّدية املال الاذي خيصاه مان دياة املقتاول أو دياة العضاو الاذي تلاف أو
املنفعة اليت فوتت.
 - 3استحقاي املهر وتوابعه بعقد النكاح فألن املرأة الك هذا املال
على الوجه املفصل يف أحكام الزواج .وليس هذا املال بدل منفعة فألن املنفعة
متبادلة بني الزوجني وإ ا هو مستحق بنص الشرع .قال تعاىل   :
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   أي عن طيب نفس بالفريضة اليت فرض ا تعاىل والنحلة
العطية أي عطية؛ أل ّن كل واحد من الزوجني يستمتع بصاحبه .ورو أيد
عن أنس قال« :جاء عبد الرحمن بن عوف وعليه َر ْدعُ زعفران فقال رسول
يمو فقال :يا رسول اهلل ،تزوجت امرأة ،فقال :ما أصدقتهاو قال:
اهلل َ : م ْه َ
وزن نواة من ذهب .قال :أ َْولِ ْم ولو بشاة» .

 - 4اللُّقطااة :إذا وجااد شااخص لقطااة يُنظاار فااألن كااان ميكاان حفظهااا
وتعريفهااا كالااذهب والفضااة واجل اواهر والثياااظ وك ااان ذلااك يف غااري احل اارم
جاااز التقاطااه للتملااك ملااا رو أبااو داود عاان عبااد ا باان عماارو باان العاااال أن
الن اايب  س ا ا ل ع اان اللقط ااة فق ااال« :مـ ــا كـ ــان منهـ ــا فـ ــي طريـ ــق ِ
الميت ـ ـاء (أي
فعرفهـا سـنة ،فـإن جـاء طالبهـا فادفعهـا إليـه وإن
المسلوكة) أو القرية الجامعـةّ ،

لم يأت فهي لك وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس»  .أما
إن كانات اللقطاة يف احلاارم فاال تعتاس لقطااة أل ّن لقطاة احلارم حارام .كماا جاااء يف
احلااديث املااروي ماان طريااق عبااد الاارين باان عثمااان أن رسااول ا  نهــى عــن
لقطة الحاج وال جيوز أن يأخذها إالّ للحفا علاى صااحبها لقولاه « : وال
يلتقط ساقطتها إالّ منشد» رواه البخاري.
أمااا إن كاناات إااا ال ميكاان حفظهااا بااأن كاناات إااا ال يبقااى كاألكاال
والبطيخ وما شاكله فهو خمري بني أن يأكله ويغارم مثناه لصااحبه إن وجاد وباني
أن يبيعاه وحيفا مثنااه ماادة احلاول .وهااذا كلااه إذا كاناات اللقطاة إااا يطلااب عااادة
بأن كان هلاا مثان ال يمكاه صااحبه إن ضااع .أماا إن كانات مان التوافاه كاالتمرة
يعرف عليه وإ ا ميلكه يف احلال.
واللقمة وما شاكل ذلك فألنّه ال ّ
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 - 5تعااويح اخلليفااة وماان يعتااس عملهاام حكمااً فألناّاه ال يكااون مقاباال
عملهاام وإ ااا هااو مقاباال حبسااهم عاان القيااام بأعماااهلم .وه ا الء ميلكااون املااال جاارد
أخذه أل ّن ا أحله هلم .فقد أخذ أبو بكر ماال تعويضا عن حبسه عن التجارة
حين طلب منه أن يتفرغ لشؤون المسلمين وأقره الصحابة على ذلك.
فهااذه األم اوال اخلمسااة  -الصاالة والتعااويح علااى الضاارر واملهاار واللقطااة
وتعويح احلكام -مال أخذه الفرد بغري مقابال مان ماال أو جهاد وهاذا األخاذ
على هذا الوجه من أسباظ التملك املشروعة ميلك الشخص به املال املأخوذ.

122

كيفية التصرف بالمال
حق التصرف
لقااد عُِّرفاات امللكيااة بأ ااا حكاام شاارعي مقاادر بااالعني أو املنفعااة يقتضااي
اكااني ماان يضاااف إليااه ماان انتفاعااه بالشاايء وأخااذ العااوض عنااه .وعلااى هااذا
تكا ااون امللكيا ااة ها ااي احلكا اام الشا اارعي املقا اادر با ااالعني أو املنفعا ااة أي ها ااي إذن
الشااارع فيكااون التصاارف هااو مااا ترتااب علااى هااذا احلكاام الشاارعي أي عل اى
اإلذن ماان اكااني املالااك ماان االنتفاااع بالشاايء وأخااذ العااوض عنااه .فالتصاارف
بامللكيااة مقيااد بااألذن الشااارع أل ّن امللكيااة هااي إذن الشااارع باالنتفاااع .والتصاارف
هاو االنتفااع بااالعني .وملاا كااان املاال وا قاد اسااتخلف العباد فيااه باألذن منااه
كاناات حيااازة الفاارد للمااال أشاابه بو يفااة يقااوم هبااا لالنتفاااع باملااال وتنميتااه منهااا
باااالمتال  .أل ّن الفاارد حااني ميلااك املااال إ ااا ميلكااه لالنتفاااع بااه وهااو مقيااد فيااه
تاادود الشاارع ولاايس مطلااق التصاارف فيااه .كمااا أنااه لاايس مطلااق التص اارف يف
نفس العني ولو ملكها ملكية عينية .بدليل أناه لاو تصارف باالنتفااع هباذا املاال
تصاارفاً غااري شارعي بالساافه والتبااذير كااان علااى الدولااة أن حت ُجاار عليااه وانعااه
من هذا التصارف وأن تسالبه هاذه الصاالحية الايت منحاه ا إياهاا .وعلاى ذلاك
يكااون التصاارف بااالعني واالنتفاااع هبااا هااو املعااىن امل اراد ماان ملكيتهااا أو هااو أ اار
هااذه امللكيااة .وحااق التصاارف يف العااني اململوكااة يشاامل حااق التصاارف يف تنميااة
امللك وحق التصرف باإلنفاي صلةً ونفقةً.
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تنمية الملك
تنميااة املااال مربوطااة باألساااليب والوسااائل الاايت تسااتخدم إلنتاجااه .أمااا
تنمية ملكية هذا املاال فأل اا تتعلاق بالكيفياة الايت حيصال فيهاا الفارد علاى ازديااد
ه ااذه امللكي ااة .ول ااذلك ك ااان ال دخ اال للنظ ااام االقتص ااادي يف تنمي ااة امل ااال وإ ااا
يتدخل يف تنمية امللك .ومل يتعارض اإلساالم لتنمياة املاال وتركاه لسنساان ياُنمياه
باألساااليب والوسااائل الاايت ياار أ ّ ااا ت ا دي إىل تنميتااه وتعاارض لتنميااة ملكيااة
هااذا املااال وبا ّاني أحكامهااا .وماان هنااا كاناات تنميااة امللااك مقياادة باحلاادود الاايت
وضااعها الشااارع ال جيااوز تعااديها .والشااارع قااد بااني خطوط ااً عريضااة للكيفيااات
الاايت تاُن ّمااى هبااا امللكيااة وتاار التفصاايالت للمجتهاادين يسااتنبطون أحكامهااا ماان
هذه اخلطوال العريضة تسب فهم الوقائع اّ نص على كيفيات معيناة حرمهاا
ينمااى فيهااا امللااك ومنااع الفاارد ماان تنميااة
ومنعهااا فبا ّاني املعااامالت والعقااود الاايت ّ
امللك بطري معينة.
والن ااا ر يف األما اوال املوج ااودة يف احلي اااة ال اادنيا جي اادها بع ااد االس ااتقراء
حمصااورة يف ال ااة أشااياء هااي :األرض .ومااا ينااتج عاان تبااادل األشااياء ومااا ينااتج
ع اان حتوي اال أش ااكال األش ااياء م اان وض ااع إىل أوض اااع أخ اار  .وم اان هن ااا كان اات
األش ااياء ال اايت يش ااتغل فيه ااا اإلنس ااان للحص ا اول عل ااى امل ااال أو تنميت ااه ه ااي
الزراعااة والتجااارة والصااناعة .فكااان ال بااد ماان أن تكااون الكيفيااات الاايت تزيااد
فيها ااا ملكيا ااة الفا اارد هلا ااذا املا ااال ها ااي موضا ااع البحا ااث يف النظا ااام االقتصا ااادي.
فالزراعااة والتجااارة والصااناعة هااي األساااليب والوسااائل الاايت تسااتخدم إلنتاااج
املااال .واألحكااام املتعلقاة بالزراعااة والتجااارة والصااناعة هااي الاايت تبااني الكيفيااة
اليت ينمي هبا الفرد ملكيته للمال.
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وقااد بااني الشاارع أحكااام الزراعااة يف بيااان أحكااام األرض ومااا يتعلااق هبااا
وب ااني أحك ااام التج ااارة يف بي ااان أحك ااام البي ااع والش ااركة وم ااا يتعل ااق هب ااا وب ااني
أحكاام الصااناعة يف بيااان أحكااام األجااري واالستصااناع .أمااا إنتاااج الصااناعة أي
ما تنتجه فهو داخل يف التجارة ولذلك كانات تنمياة امللكياة مقيادة باألحكاام
ال اايت ج اااء الش اارع هب ااا وه ااي أحك ااام األراض ااي وم ااا يتعل ااق هب ااا وأحك ااام البي ااع
والشركة وما يتعلق هبا وأحكام األجري واالستصناع.
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أحكام األراضي
ل ا رض رقبااة ومنفعااة .فرقبتهااا هااي أصاالها ومنفعتهااا هااي اسااتعماهلا يف
الزراعا ااة وغريها ااا .وقا ااد أبا اااح اإلسا ااالم ملكيا ااة رقبا ااة األرض كما ااا أبا اااح ملكيا ااة
منفعتها ووضع أحكاماً لكل منهما .أما ملكية رقباة األرض فينظار فيهاا فاألن
كاناات الاابالد الاايت منهااا هااذه األرض قااد فتحاات باااحلرظ عنااوة كاناات رقبااة
األرض ملكاً للدولة واعتست أرضاً خراجية ما عدا جزيرة العرظ.
وإن فتحت صلحاً ينظر فألن كان الصال علاى أن األرض لناا وأن نقار
أهلهااا عليهااا مقاباال خ اراج يدفعونااه فااألن هااذا اخل اراج يبقااى أباادياً علااى األرض
وتبقااى أرضااه خراجيااة إىل يااوم القيامااة ولااو انتقلاات إىل مساالمني باإلسااالم أو
بالشراء أو بغريه.
ّأما إن كان الصل على أن األرض هلم وأن تبقى يف أيديهم وأن
يقروا عليها خبراج معلوم يضرظ عليهم فهذا اخلراج يكون قام اجلزية
ّ
ويسقا بألسالمهم أو ببيعهم األرض إىل مسلم .أما إن باعوا األرض إىل
كافر فألن اخلراج يكون باقياً وال يسقا أل ّن الكافر من أهل اخلراج واجلزية.
وإن كانت البالد قد أسلم أهلها عليها مثل إندونيسيا أو كانت من جزيرة
العرظ كانت رقبة األرض ملكاً ألهلها واعتست أرضاً عشرية .والسبب يف
ذلك أن األرض نازلة املال تعتس غنيمة من الغنائم اليت تكسب يف احلرظ

فهي حالل وهي ملك لبيت املال .فقد حدث حفص بن غياث عن أ

ذئب عن الزهري قال« :قبل رسول اهلل  الجزية من مجوس البحرين .قال
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الزهري :فمن أسلم منهم قُبِل إسالمه وأحرز له إسالمه نفسه وماله إالّ
األرض ،فإنها فيء للمسلمين ،من أجل أنه لم يسلم أول مرة وهو في َمنَـ َعة»

 .والفري بني األرض وبني غريها من الغنائم من األموال أن األموال تقسم
ويتصرف هبا وتعطى للناس وأما األرض فتبقى رقبتها حتت تصرف بيت املال

حكماً ولكنها تظل حتت يد أهلها ينتفعون هبا .وكون األرض باقية لبيت
املال ال تقسم رقبتها وإ ا مي ّكن النّاس من االنتفاع هبا اهر يف كو ا غنائم
عامة جلميع املسلمني سواء من وجدوا حني الفت

أم من وجد بعدهم .أما

جزيرة العرظ فألن أرضها كلها عشرية؛ أل ّن النيب 

فت مكة عنوة وتركها

ألهلها ومل يو ف عليها اخلراج وألن اخلراج على األرض نزلة اجلزية على

الرؤوس فال يثبت يف أرض العرظ كما ال تثبت اجلزية يف رقاهبم وذلك أل ّن
وضع اخلراج على البالد من شرطه أن يم أهلها وما يعتقدون وما
يعبدون كما يف سواد العراي .ومشركو العرظ ال يقبل منهم إالّ اإلسالم أو

السيف .قال تعاىل :

      

         

       وقال:
       وما دام مل ت خذ جزية منهم فكذلك
   

ال ي خذ خراج على أرضهم.
وعل ااى ه ااذا ف ااألن رقب ااة األرض يف مجي ااع ال اابالد ال اايت افتتحه ااا اإلس ااالم
عنوة أو صلحاً على أن األرض لنا تكون ملكاً للدولة وتعتس أرضااً خراجياة
األمااة اإلسااالمية كمص ار والع اراي وتركيااا أم
س اواء أكاناات ال ت ازال حتاات يااد ّ
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أص ا اابحت حت ا اات ي ا ااد الك ّف ا ااار كألس ا اابانيا وأوكراني ا ااا والق ا اارم وألباني ا ااا واهلن ا ااد
ويوغسااالفيا و وهااا .وكاال أرض أساالم عليهااا أهلهااا كألندونيساايا وكاال أرض يف
جزيرة العرظ هي ملك ألهلها وتعتس أرضاً عشرية.
أم ا ااا منفع ا ااة األرض فه ا ااي م ا اان األم ا ااال الفردي ا ااة س ا اواء أكان ا ات أرض ا ااً
خراجيااة أم أرضااً عشارية وساواء أقطعااتهم إياهااا الدولااة أم تبادلوهااا بياانهم أم
أحيوهااا أم احتجروهااا .وهااذه املنفعااة تعطااي املتصاارف باااألرض ماان احلقااوي مااا
يعطااى ملالااك العااني ولااه أن يبيعهااا ويهبهااا وتااورث عنااه وذلااك أل ّن للدولااة أن
تقطع أي تعطي) األراضي ل فاراد ساواء أكانات األرض عشارية أم خراجياة.
إالّ أن اإلقط اااع يف األرض اخلراجي ااة ه ااو الي ااك منفع ااة األرض م ااع بق اااء رقبته ااا
لبيت املال .وأما يف األرض العشرية فهو اليك لرقبة األرض ومنفعتها.
والفري بني العشر واخلراج هو أن العشر على ناتج األرض وهو أن
تأخذ الدولة من الزارع ل رض عشر الناتج الفعلي إن كانت تسقى اء املطر
سقياً طبيعياً وتأخذ نصف العشر عن الناتج الفعلي إن كانت األرض تسقى
بالساقية أو غريها سقياً اصطناعياً .رو مسلم عن جابر قال :قال عليه

العشور وفيما سقى بالسانية
الصالة والسالم« :فيما سقت األنهار والغيم ُ
نصف ال ُعشر» .وهذا العشر يعتس زكاة ويوضع يف بيت املال وال يصرف إالّ

ألحد األصناف الثمانية املذكورين يف رية 

   

        

 .             أخرج
احلاكم والبيهقي والطسام من حديث أ موسى ومعاذ حني بعثهما النيب
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إىل اليمن يعلمان النّاس أمر دينهم فقال« :ال تأخذا الصدقة إالّ من

هذه األربعة :الشعير ،والحنطة ،والزبيب ،والتمر» .

وأما اخلراج على األرض فهو أن تأخذ الدولة مان صااحب األرض قادراً
معينا ا ااً تق ا اادره وحت ا اادده تس ا ااب إنت ا اااج األرض التق ا ااديري ع ا ااادة ال اإلنت ا اااج
ااحب األرض
الفعلااي .ويقاادر علااى األرض بقاادر احتماهلااا ح ا ال يُظلاام صا ُ
وحيص اال اخل اراج ك اال س انة م اان ص اااحب األرض سا اواء زرع اات
ات امل ااالُ .
وال بي ا ُ
األرض أم مل ت اازرع وسا اواء أخص اابت أم أج اادبت .بع ــث عم ــر ب ــن الخط ــاب

(رضي اهلل تعالى عنه) عثمان بن حنيف على السواد وأمره أن يمسحه فوضع
علــى كــل جريــب عــامر ،أو غــامر ،ممــا يعمــل مثلــه ،درهمــا وقفي ـزا) أخرجااه أبااو

يوسااف يف اخل اراج عاان عماارو باان ميمااون وحار ااة باان مضاارظ وحاادث احلجاااج
باان أرطااأة عاان اباان عااوف أن عمــر بــن الخطــاب  مســح الســواد مــا دون
جبل حلوان فوضع على كل جريب عامر أو غـامر ينالـه المـاء بـدلو أو بغيـره
ُزرع أو ُعطّــل درهم ــا وقفيـ ـزا واح ــدا) أخرج ااه أب ااو يوس ااف يف اخل اراج ويوض ااع

اخلاراج يف بيات املاال يف غااري بااظ الزكااة ويصارف علااى مجياع الوجاوه الايت تراهااا
الدولة كما يصرف سائر املال.

واألرض الاايت فتح اات عن ااوة وض اارظ عليهااا اخل اراج يبق ااى خراجه ااا أب ااد
الاادهر ف األن أساالم أهلهااا أو باعوهااا إىل مساالم مل يسااقا خراجهااا أل ّن صاافتها
ماان كو ااا فتحاات عنااوًة باقيااة إىل رخاار الزمااان ووجااب علاايهم دفااع العشاار مااع
اخل اراج؛ أل ّن اخل اراج؛ حااق وجااب علااى األرض والعشاار حااق وجااب علااى ناااتج
أرض املساالم باآليااات واألحاديااث وال تنااايف بااني احلقااني؛ أل مااا وجبااا بسااببني
خمتلفني .وأما ما استدل به األحناف على عدم اجلمع بني العشر واخلاراج مان
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حديث يروونه عن رساول ا « : ال يجتمع عشر وخـراج فـي أرض مسـلم»
فألنّه ليس تديث ومل يثبته احلفاظ أنه من كالم الرسول . 
ويُب ادأ بااأداء اخلاراج فااألن بقااي بعااد أداء اخلاراج إااا مااب فيااه الزكاااة ماان
زروع ومثار ماا يبلُ ُاش النصااظ ُ ار ُج مناه الزكااة وإن مل يبلاش النصااظ فاال زكااة
عليه.

إحياء الموات
م اوات األرض :هااي األرض الاايت مل يظهاار عليهااا أنااه جاار عليهااا ملااك
أحااد فاارداًكااان أو دولااة فلاام يظهاار فيهااا تااأ ري شاايء ماان إحاطااة أو زرع أو
عم ااارة أو ااو ذل ااك .وإحياؤه ااا ه ااو إعماره ااا أي جعله ااا ص اااحلة للزراع ااة يف
احلال .فكال أرض ماوات إذا أحياهاا إنساان أصابحت ملكااً لاه .فالشارع ُميلِّكهاا
ماان ُحيييهااا ملااا رو البخاااري عاان عائشااة أن رسااول ا  قااال« :مــن أعمـ َـر
أرضــا ليســت ألحــد فهــو أحــق»  .وقااد رو أبااو داود أن الناايب  قااال« :مــن
أحا حائطا على أرض فهـي لـه» ورو البخااري عان عمار عان رساول ا 
أنه قاال« :من أحيا أرضا ميتة فهـي لـه» ويكاون املسالم والاذمي ساواء إلطاالي
احلديث.
واإلحي اااء غ ااري اإلقط اااع .والف ااري بينهم ااا ه ااو أن اإلحي اااء يتعل ااق ا اوات
األرض اليت مل يظهر عليها أنه جر عليها ملك أحد فرداًكان أو دولاة فلام
يظهر فيهاا تاأ ري شايء مان إحاطاة أو زرع أو عماارة أو او ذلاك .وإحيااء هاذه
األرض هو عمار ا بأي شيء يدل على العمارة.
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وأما اإلقطاع فيكون يف األراضي اليت تضع الدولاة يادها عليهاا وهاي الايت
تسمى أراضي الدولة) وتشمل ما يلي:
 1ا ا األرض الع ااامرة الص اااحلة لل اازرع والش ااجر مث اال األرض ال اايت أقطعه ااا
الرسااول  لل ازبري يف خيااس ويف أرض باات النضااري وكااان فيهمااا شااجر و اال
ومثل األراضي العامرة اليت هرظ أصحاهبا من البالد املفتوحة.
2ا األرض اليت سبق أن زرعت ا خربت مثال أرض البطاائ والسابا يف
الع اراي الواقعااة بااني الكوفااة والبصاارة فقااد روي عاان حممااد باان عبيااد الثقفااي أنااه
ق ااال :اس ااتقطع رج اال م اان أه اال البص اارة يق ااال ل ااه ن ااافع أب ااو عب ااد ا عم اار ب اان
اخلطاااظ أرض ااً بالبصاارة ليساات ماان أرض اخل اراج وال تضاار بأحااد ماان املساالمني
ليتخ ا ااذ منه ا ااا قض ا ااباً خليل ا ااه ويف رواي ا ااة قصا ا االً) فكت ا ااب عم ا اار إىل أ موس ا ااى
األشعري :إن كانت كماا يقاول فأقطعاه إياهاا .وأقطاع عثماان بان عفاان عثماان
ب ا اان أ الع ا اااال الثقف ا ااي أرضا ا ااً بالبص ا اارة كان ا اات س ا ااباخاً ورجاما ا ااً فاس ا ااتخرجها
وأحياها.
3ا ا ا األرض امل ا اوات ال ا اايت مل يسا اابق أن زرعا اات أو عم ا اارت رب ا اااد ال ا اادهر
ووضاعت الدولاة ياادها عليهاا أل اا ماان مرافاق املادن والقاار مثال شاواط البحااار
واأل ار القريبة منها.
4ا األرض الايت أمهلهاا أصاحاهبا بعاد االث سانني وأخاذ ا الدولاة مانهم
مثل األرض اليت أقطعها الرسول  لبالل املزم ا اسمجع عمر ماا أمهلاه منهاا
بعااد ااالث ساانني وأقطعهااا لغااريه ماان املساالمني .أخاارج أبااو عبيااد يف األماوال عاان
بالل بن احلارث املزم «أن رسول ا  أقطعه العقياق أمجاع قاال :فلماا كاان
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زماان عماار قااال لاابالل :إن رسااول ا  مل يقطعااك لتحجااره علااى الناااس إ ااا
أقطع ااك لتعم ا ال فخ ااذ منه ااا م ااا ق اادرت عل اى عمارت ااه ورد الب اااقي» .وق ااد انعق ااد
إمجاع الصحابة على أن من عطل أرضه الث سنني ت خذ منه وتعطى لغريه.
أماا حتجااري األرض فهااو كاإلحياااء ساواء بساواء .وذلااك لقولاه « : مــن
أحا حائطا على أرض فهي له» وقوله« :من أحا حائطا على شيء فهو لـه»

وقولااه« :مــن ســبق إلــى مــا لــم يســبق إلي ـه مســلم فهــو أحــق بــه» وأل ّن التحجااري
احملجاار التصاارف باانص احلااديث .وللمحجاار منااع ماان يااروم إحياااء مااا
ميلااك بااه ِّ
حجااره .فااألن قهااره غااريه فأحيااا األرض الاايت حجرهااا قباال انتهاااء ااالث ساانني ماان
ح ااني التحج ااري مل ميل ااك ذل ااك وردت إىل احملج اار وإن ك ااان القه اار بع ااد مض ااي
ااالث س اانوات مل ت اارد عل ااى احملج اار وتبق ااى مل اان أحياه ااا ..وأل ّن التحج ااري مث اال
احملجاار األرض الاايت
اإلحياااء يف التصاارف باااألرض ووضااع اليااد عليهااا .فااألن باااع ِّ
حجرها ملك مثن بيعها؛ ألنّه حق مقابل ال فتجاوز املعاوضاة علياه .ولاو ماات
احملجاار فااألن ملكهااا ينتقاال إىل ور تااه كسااائر األمااال يتصاارفون هبااا وتقساام
ِّ
علاايهم حسااب الفريضااة الشاارعية كمااا تقساام سااائر األم اوال .ولاايس امل اراد ماان
التحجااري وض ااع أحج ااار عليهااا ب اال امل اراد وضااع م ااا ي اادل عل ااى أن ااه وض ااع ي ااده
عليه ااا أي ملكه ااا فيك ااون التحج ااري بوض ااع أحج ااار عل ااى ح اادودها ويك ااون
التحجااري بغااري احلجاار بااأن غاارز حوهلااا أغصاااناً يابسااة أو نقااى األرض وأحااري
ما فيها من شو أو خضد ما فيهاا مان احلشايش أو الشاو وجعلهاا حوهلاا
ليمنع النّاس من الدخول أو حفر أ ارها ومل يسقها أو ما شاكل ذلاك يكاون
كله حتجرياً.
والظ اااهر م اان األحادي ااث أن التحج ااري كاإلحي اااء إ ااا يك ااون يف األرض
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امليتة وال يكون يف غريها .فقاول عمار :لـيس لمحتجـر حـق بعـد ثـالث سـنين)
أي ليس حملتجر يف األرض امليتة .أما األرض غري امليتة فال الاك باالتحجري وال
باإلحياء بل الك بألقطاع اإلمام .أل ّن اإلحياء والتحجري قد وردا بااألرض امليتاة
فقاال« :من أحيـا أرضـا ميتـة» وميتاة صافة يكاون هلاا مفهاوم معماول باه فتكاون
قيداً .وأيضاً رو البيهقي عان عمارو بان شاعيب أن عمـر جعـل التحجيـر ثـالث
سنين ،فإن تركها حتى تمضي ثالث سنين ،فأحياها غيره ،فهو أحق بها .ومعاىن
ذلك أن غري امليتة من األراضي ال الك بالتحجري أو اإلحياء.
وهااذا التفريااق بااني األرض امليتااة وغااري امليتااة ياادل علااى أن الرسااول أباااح
للناااس أن ميلك اوا األرض امليتااة باإلحياااء والتحجااري فأصاابحت ماان املباحااات
ولااذلك ال حتتاااج إىل إذن اإلمااام باإلحياااء أو التحجااري أل ّن املباحااات ال حتتاااج
إىل إذن اإلمااام .أمااا األراضااي غااري امليتااة فااال الااك إالّ إذا أقطعهااا اإلمااام أل ّ ااا
ليساات ماان املباحااات وإ ااا هااي إااا يضااع اإلمااام يااده عليااه .وه ااو م ااا يس اامى
بأراضااي الدولااة .وياادل علااى ذلااك أن بــالال المزنــي اســتقطع رســول اهلل أرضــا،
فلم يملكها حتى أقطعه إياها ،فلو كانت الك باإلحياء أو التحجري ألحاطهاا
بعالمة تدل على الكه إياها ولكان ملكها دون أن يطلب إقطاعه إياها.
ومن أحيا أرضاً ميتة يف أرض العشر ملك رقبتهاا ومنفعتهاا مسالماً كاان
أو كاافراً وجيااب علاى املساالم فيهاا العشاار زكااة علااى الازروع والثمااار الايت مااب
فيهااا الزكاااة إذا بلغاات نصاااباً وأمااا الكااافر فيجااب عليااه اخلاراج ولاايس العشاار
ألنااه لاايس ماان أهاال الزكاااة وألن األرض ال يصا أن لااو ماان و يفااة :عشاار أو
خراج.
ومن أحيا أرضاً ميتاة يف أرض اخلاراج مل يسابق أن ضارظ اخلاراج عليهاا
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ملااك رقبتهااا ومنفعتهااا إن كااان مساالماً ومنفعتهااا فقااا إن كااان كااافراً وجي ااب
على املسلم فيها العشار وال خاراج علياه .وجياب علاى الكاافر فيهاا اخلاراج كماا
ُوضااع علااى أهلهااا الك ّفااار حااني أُقا ّاروا عليهااا عنااد الفاات مقاباال خ اراج ي دونااه
عنها.
وماان أحيااا أرضااً ميتااة يف أرض اخلاراج ساابق أن وضااع عليهااا اخلاراج قباال
أن تتح ااول إىل أرض ميت ااة مل ااك منفعته ااا فق ااا دون رقبته ااا مس االماً ك ااان أو
ضارظ
كافراً ووجب علياه فيهاا اخلاراج أل ّ اا منطباق عليهاا أ ّ اا أرض مفتوحاة ُ
عليهاا اخلاراج لاذلك جياب أن يبقاى اخلاراج عليهاا ملكهاا مسالم أو كاافر إىل
أبد الدهر.
هااذا إذا كااان اإلحياااء للاازرع .وأمااا إذا كااان للسااكىن أو إلقامااة مصااانع
أو خماازن أو حظاائر فألنّاه ال عشار فيهاا وال خاراج ال فاري يف ذلاك بااني أرض
العشاار وأرض اخل اراج فااألن الصااحابة الااذين فتح اوا الع اراي ومصاار قااد اختط اوا
الكوف ااة والبص اارة والفس ااطاال ونزلوه ااا أي ااام عم اار ب اان اخلط اااظ ون اازل معه اام
غ ااريهم ومل يض اارظ عل اايهم اخل اراج ومل ي اادفعوا زك اااة عنه ااا أل ّن الزك اااة ال م ااب
على املساكن واملبام.

التصرف في األرض
ُجيااس كاال ماان ملااك أرضااً علااى اسااتغالهلا ويعطااى احملتاااج ماان بياات املااال
م ااا ميكن ااه م اان ه ااذا االس ااتغالل .ولك اان إذا أمهله ااا ااالث س اانني ت خ ااذ من ااه
وتعطااى لغااريه .قااال عماار باان اخلطاااظ :لــيس لمحتجــر حــق بعــد ثــالث ســنين)
134

وأخاارج حيا

باان ردم ماان طريااق عماارو باان شااعيب قااال« :أقطــع رســول اهلل 

أناسـا مــن مزينـة أو جهينــة أرضـا فعطلوهــا فجــاء قـوم فأحيوهــا فقـال عمــر :لــو

كانت قطيعة مني أو مـن أبـي بكـر ،لرددتهـا ،ولكـن مـن رسـول اهلل  .قـال:

وقال عمر :من عطل أرضا ثالث سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي له»
 .واملراد أنه قد مضى عليهاا أكثار مان االث سانني أي لاو كانات مان أ بكار
ملااا مضااى عليهااا ااالث ساانني أو ماات ملااا مضااى عليهااا ااالث ساانني كااذلك
ولك اان م اان رس ااول ا فق ااد مض اات م ا ا ّدة تزي ااد ع اان ااالث س اانني ف ااال ميك اان
إرجاعها .وأخارج أباو عبياد يف األماوال عان باالل بان احلاارث املازم« :أن رسـول

اهلل  أقطعه العقيق أجمع قال :فلمـا كـان زمـان عمـر قـال لـبالل :إن رسـول
اهلل  لــم يقطعــك لتحجــره علــى النّــاس إنمــا أقطعــك لتعمــل فخــذ منهــا مــا
قــدرت علــى عمارتــه ،ورد البــاقي»  .وقااد انعقااد إمجاااع الصااحابة علااى أن ماان

عطّل أرضه الث سنني ت خذ منه وتعطى لغريه.

وعلا ااى ها ااذا فلمالا ااك األرض أن يا اازرع أرضا ااه ب لتا ااه وبا ااذره وحيوانا ااه
وعماله وأن يستخدم لزراعتها عماالً يستأجرهم للعمل هباا وإذا مل يقادر علاى
ذل ااك تعين ااه الدول ااة .وإن مل يزرعه ااا املال ااك أعطاه ااا لغ ااريه ليزرعه ااا منح ا اة دون
مقابل .فألن مل يفعل وأمسكها ميهل م ّدة الث سنوات فألن أمهلها ما ّدة االث
ساانوات أخااذ ا الدولااة منااه وأقطعتهااا لغااريه .فقااد حاادث يااونس عاان حممااد باان
إسااحق عاان عبااد ا باان أ بكاار قااال« :جــاء بــالل بــن الحــارث المزنــي إلــى
رسول اهلل  فاستقطعه أرضا ،فأقطعها له طويلة عريضة فلمـا ُولّ َـي عمـر قـال

له :يـا بـالل ،إنـك اسـتقطعت رسـول اهلل  أرضـا طويلـة عريضـة فقطعهـا لـك،
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وإن رســول اهلل  لــم يكــن يمنــع شــيئا يُس ـأَله وأنــت ال تطيــق مــا فــي يــديك.
فقال :أجل .فقال :فانظر ما قويت عليهـا منهـا فأمسـكه ومـا لـم تطـق ،ومـا لـم
تق ـ َـو علي ــه ،فادفع ــه إلين ــا نقس ــمه ب ــين المس ــلمين .فق ــال :ال أفع ــل ،واهلل ش ــيئا

أقطعنيــه رســول اهلل  . فقــال عمــر :واهلل لــتفعلن .فأخــذ منــه مــا عجــز عــن

عمارت ــه فقس ــمه ب ــين المس ــلمين» رواه حيا ا ب اان ردم يف كت اااظ اخلا اراج .فه ااذا
ص ا اري يف أن األرض إذا مل يط ا ااق ص ا اااحبها زرعه ا ااا وأمهله ا ااا ا ااالث س ا اانوات
أخذ ا الدولة منه وأعطتهاا لغاريه كماا فعال عمار ابان اخلطااظ ماع باالل املازم
يف معادن القبلية.

واحلاص اال أن األرض ال ااك ب ااالتحجري وال ااك بألقط اااع اخلليف ااة وال ااك
باإلحي اااء وال ااك ب اااملرياث وال ااك بالش ا اراء .والنص ااوال ال اايت وردت يف أخ ااذ
األرض إن عطلها الث سنني ذكرت احملتجر وذكرت من أقطعها له اخلليفاة
ومل تذكر غريمها من مالكي األرض وهم الوارث واحملياي واملشامي فهال تعطيال
كا اال أرض ميلكها ااا مالا ااك م ا ا ّدة ا ااالث سا اانني جيعا اال اخلليفا ااة يأخا ااذها منا ااه
ويعطيهااا لغااريه أم أن ذلااك خاااال باااحملتجر وماان أقطعهااا لااه اخلليفااةو واجلاواظ
احملج اار جي ااد أن التحج ااري لا ا رض مث اال شا ارائها أو
عل ااى ذل ااك أن الن ااا ر يف ّ
إر ه ااا أو أي س اابب م اان أس ااباظ الكه ااا يف التص اارف ب اااألرض ووض ااع الي ااد
عليهااا .فااألن باااع احملجاار األرض الاايت حجرهااا ملااك بيعهااا ألناّاه حااق مقاباال ااال
فتجااوز املعاوضااة عليااه .ولااو مااات احملجاار انتقاال ملااك األرض إىل ور تااه كسااائر
األمااال يتصاارفون هبااا وتقساام علاايهم حسااب الفريضااة الشاارعية .وكااذلك شااأن
م اان يقطع ااه اخلليف ااة أرضا ااً فل اايس إذن يف احملتج اار واملقط ااع أرضا ااً أيّااة ص اافة
خاصااة عاان باااقي املااالكني معاال أخااذ األرض إذا عطلاات ااالث ساانني خاص ااً
ّ
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هبم ااا دون ب اااقي امل ااالكني بأس ااباظ أخ اار م اان أس ااباظ التمل ااك لا ا رض .أو
معل احملتجر واملقطع كالً منهما قيداً ألخذ األرض إذا عطلات االث سانني.
أمااا كونااه نااص عليهمااا دون غريمهااا فااال يفهاام معااىن القيديااة ألناّاه لاايس وصاافاً
مفهماً؛ لكون األخذ ملن عطل إ ا هاو ألنّاه حمتجار أو ألنّاه أقطاع بال هاو مان
قبي اال ال اانص عل ااى ف اارد م اان أف ا اراد املطل ااق وه ااو أخ ااذ األرض م اان مالكه ااا إذا
عطلها فيكون النص عاماً ويكون ذكر احملتجر واملقطع ذكراً لفرد مان األفاراد
ال قيداً مينع غريمها .على أنه إذا ورد النص يف حاد ة ينظر فيه فألن وردت فياه
العلية كان نصاً عاما فيما علل فيه .والنص هنا تفهم منه العلية وهاو أن أخاذ
األرض بعااد ااالث ساانني لتعطيلهااا عاان الزراعااة فيكااون تعطياال األرض ااالث
ساانني هااو علااة أخااذها .وعلااى ذلااك تكااون علااة أخااذ األرض ماان احملتجاار هااي
كونااه عطلهااا ااالث ساانني ولاايس كونااه حمتج اراً وال كونااه حمتج اراً عطلهااا؛ أل ّن
التحجااري ل ا رض ال يفيااد عليااة أخااذها .ال ُمنفاارداً وال مقرون ااً مااع التعطياال باال
تعطيلهااا وحااده هااو الااذي يفيااد علِّيااة أخااذها .فيكااون تعطياال األرض علااة تاادور
مااع املعلااول وجااوداً وعاادماً فحيثمااا حصاال تعطياال األرض ماان مالكهااا ااالث
ساانني أخااذت منااه ساواء أكااان ملكهااا بااالتحجري أم باإلقطاااع أم باااإلرث أم
غري ذلك .وإذا مل يعطلها احملتجار االث سانني ال ت خاذ مناه .علاى أن احتجاار
األرض يف قااول عماار ولــيس لمحتجــر) هااو كنايااة عاان الكهااا .إذ جاارت عااادة
حيجاار األرض أي حياايا حاادودها تجااارة لتعاارف أ ااا ملكااه
مالااك األرض أن ّ
وايااز عاان ملااك غااريه .وال يشاامال أن يضااع حجااارة ح ا يقااال حمتجاار باال لااو
وضع زرعاً أو شجراً على حدود األرض أو حفر حدودها أو قام باأي عمال
ياادل علااى أنااه وضااع يااده عليهااا فااألن ذلااك كلااه يقااال لااه احتجااار ويقااال ملاان
يفعله باألرض حمتجر .وهلذا يقول الرسول يف حاديث رخار« :مـن أحـا حائطـا
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علــى أرض» رواه أبااو داود والااذي ياادل علااى أن احتجااار األرض هااو كنايااة عاان
الكهااا مااا يرشااد إليااه معااىن كلمااة احتجاار لغااة .فااألن اللغااة تقااول احتجاار الشاايء
وض ااعه يف حج ااره أي حض اانه .ف اااحتجر األرض يع اات حض اانها ع ااىن ملكه ااا.
وعلااى هااذا يكااون معااىن احلااديث لاايس ملاان حضاان أرض ااً أي ملكهااا حااق بعااد
ااالث ساانني س اواء وضااع علااى حاادودها حجااارة أم أحاااال عليهااا حائط ااً أو
فعل أي شيء يدل على ملكيتها.
هذا بالنسابة للانص أماا بالنسابة ملاا ساار علياه عمار وساكت عناه ساائر
الصااحابة فااألن عماار قااد حكاام باااألرض -الاايت أقطعهااا رسااول ا  إىل مزينااة
وعمرهااا غااريهم -ملاان عمرهااا ومنااع مزينااة ماان أخااذها وقااال :مــن عطــل أرضــا
ثالث سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي له) فهذا الكالم من عمر عام
إذ قال :من عطل أرضا)  .وقال لابالل بان احلاارث املازم« :إن رسـول اهلل 

لم يقطعك لتحجره على النّاس ،إنما أقطعك لتعمل ،فخذ منها مـا قـدرت علـى
عمارتــه ،ورد البــاقي»  .رواه أبااو عبيااد يف األم اوال وأخااذ منااه بالفعاال مااا عجااز

عاان عمارتااه .و صاايص هااذا باإلقطاااع وحااده دون خمصااص صاري ال جيااوز باال
يبقاى عامااا .وأماا كااون احلاد اة حصاالت ماع ماان أقطعهاا فهااي تعباري عاان واقعااة
وليست قيداً يف هذه احلاد ة.

وعلى هذا فألن كل مالاك لا رض إذا عطلهاا االث سانني ت خاذ مناه
وتعطااى لغااريه مهمااا كااان ساابب ملكااه ل ا رض إذ العااسة بتعطياال األرض ال
بساابب ملكيتهااا .وال يقااال إن هااذا أخااذ ألم اوال النّاااس بغااري حااق؛ أل ّن الشاارع
جعاال مللكيااة األرض معااىن غااري معااىن ملكيااة األماوال املنقولااة وغااري معااىن ملكيااة
العق ااار فجع اال ملكيته ااا لزراعته ااا .ف ااألذا عطل اات امل اادة ال اايت ن ااص الش اارع عليه ااا
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ذه ااب مع ااىن ملكيته ااا ع اان مالكه ااا .وق ااد جع اال الش اارع اليا اك األرض للزراع ااة
باالعتمااار واليكهااا باإلقطاااع وامل ارياث والش اراء وغااري ذلااك وجعاال مرياادها
من صاحبها باإلمهال .كل ذلك من أجل دوام زراعة األرض واستغالهلا.

منع إجارة األرض
ال جياوز ملالاك األرض أن يا جر أرضاه للزراعاة مطلقااً ساواء أكاان مالكااً
لرقبتها ومنفعتها معاً أم مالكاً ملنفعتها فقا أي سواء أكانات األرض عشارية
أم خراجيااة وس اواء أكااان األجاار نقااوداً أم غريهااا .كمااا إنااه ال جيااوز أن ي ا جر
األرض للزراعااة بشاايء إااا تنبتااه ماان الطعااام أو غااريه وال بشاايء إااا خياارج منهااا
مطلقاً ألنّه كله إجاارة .وإجاارة األرض للزراعاة غاري جاائزة مطلقااً .فقاد جااء يف
صااحي البخاااري أن رسااول ا  قااال« :م ــن كان ــت ل ــه أرض فليزرعه ــا أو
ليمنحهــا أخــاه فــإن أبــى فليمســك أرضــه»  .وجاااء يف صااحي مساالم« :نهــى
رسول اهلل  أن يؤخـذ لـ رض أجـر أو حـ » وجااء يف سانن النساائي« :نهـى
رســول اهلل  عــن ك ـراء األرض .قلنــا :يــا رســول اهلل ،إذن نكريهــا بشــيء مــن

الحــب قــال :ال .قــال :وكنــا نكريهــا بــالتّبن فقــال :ال .وكنــا نكريهــا بمــا علــى
الربيــع الســاقي قــال :ال ازرعهــا أو امنحهــا أخــاك» والربيااع النهاار الصااغري أي

الاوادي أي كنااا نكريهااا علااى زراعااة القسام الااذي علااى الربيااع أي علااى جانااب
املاء .وص عن النيب « : أنه نهى عن أن يؤخـذ لـ رض أجـر أو حـ وعـن
أن تكــرع بثلــث أو ربــع»  .ورو أبااو داود عاان رافااع باان خااديج أن رسااول ا
 قال« :من كانت له أرض فليزرعها أو فَليُزِرعهـا أخـاه وال يكاريهـا بثلـث،
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وال بربــع ،وال بطعــام مســمى»  .ورو البخاااري عاان نااافع أن عبااد ا باان عماار
ُحدِّث عن رافع بن خديج« :أن النبي  نهى عن كراء المزارع» فاذهب ابان
عمر إىل رافع فذهبت معه نسأله فقال« :نهى النبي  عن كـراء المـزارع» .
ورو البخاري عن سامل أن عبد اهلل بن عمر ترك كراء األرض.
فهذه األحاديث صارحية يف اي الرساول  عان تاأجري األرض .والنهاي
وإن كان يادل علاى جمارد طلاب الام غاري أن القريناة هناا تادل علاى أن الطلاب
للجاازم فق ااد قااالوا للرس ااول :نكريه ااا بشاايء م اان احل ااب قااال :ال اّ ق ااالوا ل ااه:
نكريهااا بااالتنب فقااال :ال اّ قااالوا :كنااا نكريهااا علااى الربيااع فقااال :ال اّ أكااد
ذلك بقوله« :ازرعها ،أو امنحها أخاك»  .وهذا واض فيه اإلصرار على النهاي
وهااو للتأكيااد .عااالوة علااى أن التوكيااد يف العربيااة إمااا لفظيااً بتكارار اللفا وإمااا
معنوي ااً وهن ااا ق ااد تك اارر لف ا النه ااي ف اادل عل ااى التأكي ااد .وأم ااا ت ااأجري الرس ااول
ألرض خي ااس عل ااى النص ااف فل اايس م اان ه ااذا الب اااظ أل ّن أرض خي ااس كان اات
شجراً وليست أرضاً ملساء بدليل ما رو ابن اساحق يف السارية عان عباد ا
بن أ بكر« :أن رسول اهلل  كان يبعث إلـى أهـل خيبـر عبـد اهلل بـن رواحـة
خارصــا بــين المســلمين ويهــود فيخــرص علــيهم . . .ثـ ّـم أصــيب عبــد اهلل بــن

رواحــة بمؤتــة يرحمــه اهلل فكــان جبــار بــن صــخر ابــن أميــة بــن خنســاء ،أخــو بنــي

سـلمة ،هــو الـذي ي ـخرص علـيهم بعــد عبـد اهلل بــن رواحـة» واخلااارال هاو الااذي
يقدر الثمر وهو على أصوله قبل أن ُجيد .فهاذا صاري باأن أرض خياس شاجر
وليساات أرض ااً ملساااء .وأمااا مااا فيهااا ماان زرع فهااو أقاال ماان مساااحة الشااجر
فيكون تابعاً له .وعليه فليست أرض خيس من باظ تأجري األرض بل هاي مان
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باااظ املساااقاة واملساااقاة جااائزة .وفااوي ذلااك فإنّــه بعــد نهــي الرســول  امتنــع

الصــحابة عــن تــأجير األرض ومــنهم عبــد اهلل بــن عمــر فاادل علااى أ اام فهم اوا
حت اارمي إج ااارة األرض .غ ااري أن حت اارمي إج ااارة األرض إ ااا ه ااو إذا كان اات إجار ااا
للزراعااة .أمااا إن كاناات إجار ااا لغااري الزراعااة فيجااوز إذ جيااوز أن يسااتأجر املاارء
األرض لتكون مراحااً أو مقايالً أو خمزنااً لبضااعته أو لالنتفااع هباا بشايء معاني
غااري الزراعااة .أل ّن النهااي عاان تااأجري األرض منصااب علااى تأجريهااا للزراعااة كمااا
ي خذ من األحادياث الصاحيحة .فهاذه األحكاام ل راضاي وماا يتعلاق هباا تباني
الكيفية اليت قيد هبا الشارعُ املسلم حني يعمل لتنمية ملكيته عن طريق الزراعة.
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البيع واالستصناع
البيع
إن ا سبحانه وتعاىل جعل املال سبباً إلقامة مصا العباد يف الدنيا
وشرع طريق التجارة الكتساظ تلك املصا  .أل ّن ما حيتاج إليه كل أحد ال
يوجد ميسوراً يف كل موضع وألن أخذه عن طريق القوة والتغالب فساد فال
بد من أن يكون هنالك نظام ِّ
ميكن كل واحد من أخذ ما حيتاج إليه عن غري

طريق القوة والتغالب فكانت التجارة وكانت أحكام البيع .قال ا تعاىل:
           
 .    والتجارة نوعان :حالل يسمى يف الشرع بيعاً وحرام
يُسمى ربا كل واحد منهما مارة .فألن ا أخس عن الكفرة إنكارهم الفري
بني البيع والربا عقالً فقال عز وجل       :
ّ
  اّ فري بينهما يف احلل واحلرمة بقوله تعاىل     :
 . فعرفنا أن كل واحد منهما مارة وأن احلالل اجلائز منهما شرعاً هو
البيع .وانعقاد هذا البيع يكون بلفظني أحدمها يدل على اإلجياظ واآلخر
يت وما يف معنامها قوالً وعمالً .وجيوز أن
بعت واشم ُ
يدل على القبول ومها ُ
يتوىل صاحب السلعة البيع وأن ينيب عنه وكيالً أو رسوالً ليقوم بالبيع عنه
وجيوز أن يستأجر أجرياً ليقوم بالبيع عنه على أن يكون أجره معلوماً فألن
استأجره على جزء من الرب كان شريكاً مضارباً وانطبق عليه حكم
املضارظ ال حكم األجري .وكذلك جيوز أن يشمي املال بنفسه أو بواسطة
142

وكيله أو رسوله أو أن يستأجر من يشمي له بنفسه.
واحلاصل أن التجارة جائزة .وهي نوع من أنواع تنمية امللك وواضحة
يف أحكام البيع والشركة .وقد وردت التجارة يف القررن واحلديث قال تعاىل:
           

 . ورو رفاعة« :أنه خرج مع النبي  إلى المصلى ،فرأع النّاس
يتبايعون فقال :يا معشر التجار ،فرفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه إجابة له فقال:

إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إالّ من اتقى اهلل وبر وصدق»  .ورو أبو
سعيد عن النيب  أنه قال« :التاجر الصدوق األمين مع النبيين والصديقين
والشهداء» أخرجهما الممذي.
والتج ا ااارة نوع ا ااان التج ا ااارة الداخلي ا ااة والتج ا ااارة اخلارجي ا ااة .أم ا ااا التج ا ااارة
الداخلية فهي البيع والشراء اجلاري باني النّااس يف السالع املوجاودة لاديهم ساواء
أكان اات م اان منتوج ااا م زراعي ااة كان اات أم ص ااناعية أم م اان منتوج ااات غ ااريهم
ولكنهااا أصاابحت يف بالدهاام يتبادلو ااا .والتجااارة الداخليااة ال شاايء فيهااا وال
قيااود عليهااا إالّ مااا ورد ماان األحكااام املتعلقااة بااالبيع .أمااا الساالع ونااوع الساالع
ونقلها داخل البالد مان بلاد إىل بلاد فهاو مامو لكال إنساان أن يتااجر ضامن
أحكام الشرع وليس للدولاة علاى التجاارة الداخلياة إالّ حاق اإلشاراف فقاا .أماا
التج ااارة اخلارجي ااة فه ااي شا اراء الس االع م اان خ ااارج ال اابالد وبي ااع س االع ال اابالد إىل
خارجهااا س اواء أكاناات هااذه الساالع زراعيااة أم صااناعية .وهااذه التجااارة ضااع
إلشاراف الدولااة املباشاار فهااي الاايت تتااوىل اإلشاراف املباشاار علااى إدخااال الساالع
وإخراجها وعلى التجار احلربيني واملعاهدين.
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االستصناع
هااو أن يستصاانع الرجاال عنااد رخاار رنيااة أو ساايارة أو أي شاايء ياادخل
يف الصااناعة .واالستصااناع جااائز و اباات بالس انّة .فقااد استصاانع رسااول ا 
خاااً عن أنس قال :صـنع النبـي  خاتمـا .وعان عباد ا بان عمار أن النبـي
 اصطنع خاتما من ذهب .روامها البخاري .واستصنع املنس عن سهل قـال:
بعث رسول اهلل  إلى امرأة أن ُمري غالمـك النجـار يعمـل لـي أعـوادا أجلـس

علــيهن .رواه البخاااري .وقــد ك ــان النّــاس يستص ــنعون فــي أي ــام رس ــول اهلل 

وس ــكت عـ ـنهم فسااكوته تقرياار هلاام علااى االستصااناع .وتقري اار الرسااول وعملااه
كقوله دليل شرعي .واملعقود عليه هو املستصنع فيه أي اخلامت واملنس واخلزاناة
والساايارة وغااري ذلااك .وهااو علااى هااذا الوجااه ماان قبياال البيااع ولاايس ماان قبياال
اإلجااارة .أمااا لااو أحضاار الشااخص للصااانع املااادة اخلااام وطلااب منااه أن يصاانعها
له شي اً معيناً فألنّه يكون حين ذ من قبيل اإلجارة.
والصااناعة ماان حيااث هااي أساااس مهاام ماان أسااس احلياااة االقتصااادية أليااة
أم ااة وأي ش ااعب يف أي جمتم ااع .وق ااد كان اات الص ااناعة مقتص اارة عل ااى املص اانع
الياادوي وحااده فلمااا اهتااد اإلنسااان إىل اسااتخدام البخااار يف تساايري اآلالت
أخااذ املصاانع اآل حياال تاادرجيياً حماال املصاانع الياادوي وملااا جاااءت االخماعااات
احلديث ااة حص اال انق ااالظ خط ااري يف الص ااناعة ف ازاد اإلنت اااج زي ااادة مل تك اان ط اار
ببال وغدا املصنع اآل أساساً من أسس احلياة االقتصادية.

واألحكااام املتعلقااة باملصااانع اآلليااة أو املصااانع اليدويااة ال لااو ماان أن
تكا ااون ما اان أحكا ااام الشا ااركة أو أحكا ااام اإلجا ااارة أو أحكا ااام البي ا ااع والتج ا ااارة
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اخلارجيااة .فماان حيااث إنشاااء املصاانع قااد يكااون ااال فاارد وهااذا نااادر .والغالااب
أن يك ااون ااال ع اادة أفا اراد يش اامكون يف إنشاائ ا اه .وحيانا ا اذ تطب ا اق علي ااه أحك ااام
الش اركات اإلساالمي اة .وأمااا ماان حيااث العماال فيااه ماان إدارة أو عماال أو صان اع أو
غاري ذلااك فتطاب اق علي اه أحكاام إج اارة األجي ار .وأمااا مان حيااث تص اريف إنتاج اه
فتطابا ا اق عليا ا اه أحكا ااام البيا ااع والتجا ااارة اخلارجيا ا اة ومينا ااع في ا ا اه التا اادليس والغ ا اانب
واالحتكااار كمااا مينااع التسااعري إىل غااري ذلااك ماان أحكااام البيااع .وأمااا التوصااية
عل ااى ما ااا ينتجا ااه م اان إنتا اااج صا ااغري أو كب ااري قبا اال صا اانعه فألنّااه يطبا ااق فيا ااه أحكا ااام
وحيكم الشارعُ يف إلازام املساتصانع ا صنع له أو عدم إلزامه.
االستصناعُ .
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أحكام الشركات
الشركة في اإلسالم
الشا اركة يف اللغا اة خلااا النصيا ابني فصاااعداً تيااث ال يتميااز الواحااد عاان
اآلخر .والشاركة شارعاً هي عقد بني ا نني فاأكثر يتفقاان فياه علاى القياام بعمال
مااا بقصااد ال ارب  .وعقااد الشااركة يقتضااي وجااود اإلجياااظ والقبااول فيااه مع ااً
كسااائر العق ااود .واإلجياااظ أن يق ااول أحاادمها لآلخاار شاااركتك يف كااذا ويق ااول
اآلخاار قبلاات .إالّ أنااه لاايس اللف ا املااذكور بااالزم باال املعااىن أي ال بااد ماان أن
يتحقااق يف اإلجياااظ والقبااول معااىن يفيااد أن أحاادمها خاطااب اآلخاار مشااافهة أو
كتابااة بالشااركة علااى شاايء واآلخاار يقباال ذلااك .فاالتفاااي علااى جماارد االشاما
ال يعتس عقداً واالتفاي على دفع املاال لالشاما ال يعتاس عقاداً بال ال باد مان
أن يتض اامن العق ااد مع ااىن املش اااركة عل ااى ش اايء .وش اارال ص ااحة عق ااد الش ااركة أن
يكون املعقود علياه تصارفاً وأن يكاون هاذا التصارف املعقاود علياه عقاد الشاركة
قابالً للوكالة ليكون ما يستفاد بالتصرف مشمكاً بينهما.

والش ااركة ج ااائزة ألنّااه  بُع ااث والن اااس يتع اااملون هب ااا ف ااأقرهم الرس ااول
عليهااا فكااان إق اراره عليااه الصااالة والسااالم لتعاماال النّاااس هبااا دلاايالً شاارعياً علااى
جوازها.
ورو البخاااري ماان طريااق سااليمان باان أ مساالم أنااه قااال :سااألت أبااا
املنهااال عاان الصاارف يااداً بيااد فقااال :اشــتريت أنــا وش ـريك لــي شــيئا يــدا بيــد

ونسـيئة ،فجاءنــا البـراء بــن عــازب ،فســألناه ،فقـال :فعلــت أنــا وشـريكي زيــد بــن
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أرقــم ،وسـألن ـا النبــي  ع ـن ذلــك فق ـال« :مــا ك ـان ي ـدا بيــد فخ ـذوه ومــا كــان
نســيئة فــر ّدوه» فهااو ياادل علااى أن الشااركة كااان املساالمون يتعاااملون هبااا وأقاارهم
الرسااول  عليهااا .ورو أبااوداود عاان أ هرياارة عاان الناايب  قااال« :إن اهلل
يقول أنا ثـالث الش ـريكين مـا لـم يخـن أحـدهما صـاحبه ،فـإذا خانـه خرجـت مـن
بينهما».

وم ااوز الش ااركة ب اني املس االمني مااع بعض ااهم وب ااني ال ااذميني مااع بعض ااهم
وبااني املساالمني والااذميني .فيصا أن يشااار املساالم النص ارام واجملوسااي وغااريهم
ماان الااذميني .رو مساالم عاان عبااد ا باان عماار قااال« :عامــل رســول اهلل 
أهل خيبر  -وهم يهود  -بشطر مـا يخـرج منهـا مـن ثمـر أو زرع»  .و «اشـترع
رسول اهلل  من يهودي طعاما ورهنه درعه» رواه البخااري مان طرياق عائشاة.
ورو الممااذي عاان اباان عباااس قااال« :تــوفى النبــي  ودرعــه مرهونــة بعش ـرين
صاعا من طعام أخذه ألهله»  .ورو الممذي عن عائشة« :أن رسول اهلل 
أرســل إلــى يهــودي يطلــب منــه ثــوبين إلــى الميســرة»  .وهلااذا فااألن شاراكة اليهااود
والنصااار وغااريهم ماان الااذميني جااائزة أل ّن معاااملتهم جااائزة .إالّ أن الااذميني ال
جياوز هلام بيااع اخلمار واخلنزيار وهاام يف شاركة ماع املساالم أماا ماا باااعوه مان اخلماار
واخلنزياار قباال مشاااركتهم للمساالم فثمنااه حااالل يف الشااركة .وال تصا الشااركة إالّ
من جائز التصرف؛ أل ّ ا عقد على التصرف يف املال فلم يصا مان غاري جاائز
التصاارف يف املااال؛ ولااذلك ال مااوز شااركة احملجااور عليااه وال شااركة كاال ماان ال
جيوز تصرفه.
والشااركة إمااا شااركة أمااال أو شااركة عقااود .فشااركة األمااال هااي شااركة
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العني كالشاركة يف عاني ير هاا رجاالن أو يشاميا ا أو يهبهاا هلماا أحاد أو ماا
شاااكل ذلااك .وتعتااس شااركة العقااود هااي موضااع البحااث يف تنميااة امللااك .ويتبااني
من استقراء شركات العقود يف اإلسالم وتتبعها وتتبع األحكام الشرعية املتعلقة
هبااا واألدلااة الشاارعية ال اواردة يف شااأ ا أن شااركات العق ااود مخسااة أن اواع ه ااي:
شركة العنان وشركة األبدان وشركة املضاربة وشركة الوجوه وشاركة املفاوضاة
وهذه هي جممل أحكامها:

شركة العنان
وهااي أن يشاام باادنان اليهمااا أي أن يشاام شخصااان اليهمااا علااى
أن يعمااال فيااه بأباادا ما وال ارب بينهمااا .و ّياات شااركة عنااان؛ أل مااا يتساااويان
بالتصاارف كالفارسااني إذا سااويا بااني فرساايهما وتساااويا يف السااري فااألن عنانيهمااا
يكوناان ساواء .وهااذه الشااركة جااائزة بالساانة وإمجاااع الصااحابة والناااس يشاامكون
هبا منذ أيام النيب  وأيام الصحابة.
وهااذا النااوع ماان الشااركة جيعاال فيااه رأس املااال نقااوداً؛ أل ّن النقااود هااي قاايم
األم اوال وأمث ااان املبيع ااات .أم ااا الع ااروض ف ااال م ااوز الش ااركة عليه ااا إالّ إذا ّقوم اات
وقاات العقااد وجعلاات قيمتهااا وقاات العقااد رأس املااال .ويشاامال أن يكااون رأس
امل ااال معلوما ااً ميك اان التص اارف ب ااه يف احل ااال .ف ااال م ااوز الش ااركة عل ااى رأس م ااال
جمهااول وال مااوز ااال غائااب أو باادين ألناّاه ال بااد ماان الرجااوع إىل رأس املااال
عند املفاصلة .وألن الدين ال ميكن التصرف به يف احلال وهو مقصاود الشاركة.
وال يشاامال تساااوي املااالني يف القاادر وال أن يكااون املاااالن ماان نااوع واحااد إال
أنااه جيااب أن يُقومااا بقيمااة واحاادة ح ا يصااب املاااالن ماااالً واحااداً فيص ا أن
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يش اامكا بنق ااود مص ارية وس ااورية ولك اان جي ااب أن يقوم ااا بقيم ا اة واح ا ادة تقوي ا اماً
يااذهب انفص اااهلما وجيعلهم ااا شااي اً واح ااداً .ألنّااه يشاتا ارال أن يك ا اون رأس م ااال
الشا اركة ماااالً واحا اداً شااائعاً للجميااع ال يعاارف أحااد الش اريكني مالااه ماان مااال
اآلخر .ويشمال أن تكون أيدي الشريكني على املال .وشركة العناان مبنياة علاى
الوكالاة واألمانااة؛ أل ّن كاال واحاد منهمااا يكااون بدفعااه املاال إىل صاااحبه قااد أمنااه
وبألذنااه لااه يف التصاارف قااد وكلااه .وما ااات الشااركة صااارت شااي اً واحااداً وصااار
واجب ا ااً عل ااى الشا ااركاء أن يباش ااروا العما اال بأنفس ااهم أل ّن الشا ااركة وقع اات علا ااى
أباادا م .فااال جيااوز ألحاادهم أن يوكاال عنااه ماان يقااوم ببدنااه مقامااه يف الشااركة يف
التصاارف .باال الشااركة كلهااا ت ا جر ماان تشا ااء وتسا اتخدم باادن ماان تشاااء أجاارياً
عندها ال عند أحد الشركاء.
وجيوز لكل واحد من الشريكني أو الشركاء أن يبياع ويشامي علاى الوجاه
الااذي ي اراه مصاالحة للشااركة .ولااه أن يقاابح الااثمن واملبيااع وخياصاام يف الاادين
ويطالب به وأن حييل وحيال عليه ويرد بالعيب .وله أن يستأجر مان رأس ماال
الشركة وي جر؛ أل ّن املنافع أجريت جمر األعيان فصار كالشراء والبياع .فلاه أن
يبيااع الساالعة كالساايارة مااثالً ولااه أن ي جرهااا باعتبارهااا ساالعة للبيااع فصااارت
منفعته ا ااا يف الش ا ااركة ك ا ااالعني نفس ا ااها .فأُجري ا اات جمراه ا ااا .وال يش ا اامال تس ا اااوي
الشا اريكني يف امل ااال ب اال يش اامال تس اااويهما يف التص اارف .أم ااا امل ااال فيصا ا أن
يتفاضاال يف املااال ويصا أن يتساااويا والارب يكااون علاى مااا شارطا .فيصا أن
يشاامطا التس اااوي يف ال ارب ويص ا أن يش اامطا التفاضاال في ااه .وقااد ك ااان عل ااي
رضي ا عنه يقول هبذا« :الربح علـى مـا اصـطلحوا عليـه» رواه عباد الارزاي يف
اجلامع .أما اخلسارة يف شركة العنان فأل ا تكون علاى قادر املاال فقاا فاألن كاان
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ماهلمااا متساااوياً يف القاادر فاخلسااارة بينهمااا مناصاافة وإن كااان أ ال ااً فاخلس اران
أ ال ا ااً .وإذا ش اارطا غ ااري ذل ااك ال قيم ااة لش اارطهما وينف ااذ حك اام اخلس ااارة دون
شاارطهما وهااو أن تااوزع اخلسااارة علااى نساابة املااال؛ أل ّن الباادن ال خيساار ماااالً
وإ ااا خيساار مااا بذلااه ماان جهااد فقااا فتبقااى اخلسااارة علااى املااال وتااوزع عليااه
بنساابة حصااص الشااركاء .وذلااك أن الشاراكة وكالااة وحكاام الوكالااة أن الوكياال ال
يضاامن وأن اخلسااارة تقااع علااى مااال املوكاال .رو عبااد الاارزاي يف اجلااامع عاان
علا ّاي رض ااي ا عن ااه ق ااال« :الوض ــيعة عل ــى الم ــال والـ ـربح عل ــى م ــا اص ــطلحوا
عليه».

شركة األبدان
وه ااي أن يش اام ا ن ااان أو أكث اار بأب اادا ما فق ااا دون ماهلم ااا أي فيم ااا
يكتسا اابانه بأيا ااديهما أي اها اادمها .ما اان عما اال معا ااني س ا اواء أكا ااان فكري ا ااً أم
جساادياً .وذلااك كالصااناع يشاامكون علااى أن يعمل اوا يف صااناعا م فمااا يرتونااه
فهو بينهم .كاملهندسني واألطباء والصيادين واحلمالني والنجاارين وساائقي
الس اايارات وأمث اااهلم .وال يش اامال اتف اااي الص اانائع ب ااني الش ااركاء وال أن يكونا اوا
مجيع ا ااً صا ااناعاً .فلا ااو اشا اام صا ااناع خمتلفا ااو الصا اانائع جا اااز أل ّ ا اام اشا اامكوا يف
مكسااب مباااح فص ا كمااا لااو اتفقاات الصاانائع بياانهم .ولااو اشاامكوا يف عماال
معني على أن يدير أحدهم الشركة واآلخر يقبح املال والثالث يعمال بياده
صااحت الشااركة .وعلااى ذلااك جيااوز أن يشاام عمااال يف مصاانع س اواء أكااانوا
كلهم يعرفون الصناعة أم بعضهم يعرف وبعضاهم اآلخار ال يعارف فيشامكون
صناعاً وعماالً وكتابااً وحراسااً يكوناون مجيعااً شاركاء يف املصانع .إالّ أناه يشامال
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أن يكون العمل الذي اشمكوا بالقيام به بقصد الرب عمالً مباحااً أماا إذا كاان
العمل حمرماً فال موز الشركة فيه.
وال ارب يف شااركة األباادان يك ااون تسااب مااا اتفق اوا عليااه ماان مساااواة أو
تفاضل .أل ّن العمل يستحق باه الارب وجياوز تفاضال الشاركاء يف العمال فجااز
تفاضاالهم يف ال ارب احلاصاال بااه .ولكاال واحااد م انهم املطالبااة باااألجرة كلهااا إاان
اس ااتأجرهم وبااثمن البض اااعة الاايت ص اانعوها إاان يش اميها .وللمس ااتأجر هل اام أو
املشمي منهم ما صنعوا مان بضااعة دفاع األجارة مجيعهاا أو دفاع مثان البضااعة
مجيعااه إىل أي واحااد ماانهم وإىل أيهاام دفعهااا باار ء .وإن عماال أحااد الشااركاء
دون شااركائه فالكسااب بياانهم؛ أل ّن العماال مضاامون علاايهم معااً وبتضااامنهم لااه
وجب اات األج اارة فيك ااون هل اام كم ااا ك ااان الض اامان عل اايهم .ول اايس ألح اادهم أن
يوكاال عنااه غااريه ش اريكاً ببدنااه كمااا أنااه لاايس ألحاادهم أن يسااتأجر أج ارياً عنااه
شاريكاً ببدناه؛ أل ّن العقاد وقاع علاى ذاتاه فيجاب أن يكاون هاو املباشار للعمال
أل ّن الشريك بدنه هو وهو املتعني يف الشركة .ولكان جياوز أن يساتأجر أحادهم
أج اراء واالساات جار حين ااذ يكااون ماان الشااركة وللشااركة ولااو باشااره واحااد ماان
الشااركاء وال يكااون نيابااة عنااه وال وكالااة وال أج ارياً عنااه .ويكااون تصاارف كاال
شريك تصرفاً عن الشركة ويلزم كل واحد منهم ما يتقبله شريكه من أعمال.
وهااذه الشااركة جااائزة ملااا رو أبااو داود واأل اارم بألساانادمها عاان أ عبياادة
عن أبيه عبد ا بن مسعود قال« :اشتركت أنا وعمار بن ياسر وسعد بـن أبـي
وقاص ،فيما نُصيب يوم بدر ،فجاء سعد بأسيرين ولـم أجـئ أنـا وعمـار بشـيء»
وقد أقرهم الرساول  علاى ذلاك .وقاال أياد بان حنبال« :أشـرك بيـنهم النبـي
 . » فه ااذا احل ااديث ص اري يف اش اما مجاع ااة م اان الص ااحابة يف أب اادا م يف
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عماال يقومااون بااه وهااو قتااال األعااداء ويقساامون مااا ينااالون ماان غنااائم إن رتاوا
املعركااة .أمااا مااا يقااال ماان أن حكاام الغنااائم خيااالف هااذه الشااركة فألناّاه غااري وارد
على هذا احلديث؛ أل ّن حكم الغنائم نزل بعد معركاة بادر هاذه فحاني حصالت
هاذه الشاركة بأبادا م مل يكان حكام الغناائم موجاوداً .وحكام الغناائم الاذي ناازل
فيمااا بعااد ال ينسااخ الشااركة الاايت حصاالت وإ ااا يبااني نصاايب الغااا ني ويبقااى
حكم شركة األبدان ابتاً هبذا احلديث.

شركة المضاربة
وتسمى قراضاً وهي أن يشم بدن ومال .ومعناها أن يادفع رجال مالاه
إىل رخاار يتجاار لااه فيااه علااى أن مااا حيصاال ماان ال ارب يااوزع بينهمااا حسااب مااا
يشاامطانه .إالّ أن اخلسااارة يف املضاااربة ال ضااع التفاااي الش اريكني باال ملااا ورد
يف الش اارع .واخلس ااارة يف املض اااربة تك ااون ش اارعاً عل ااى امل ااال خاص ااة ل اايس عل ااى
املضارظ منها شيء حا لاو اتفاق رظ املاال واملضاارظ علاى أن الارب بينهماا
واخلسااارة عليهمااا كااان ال ارب بينهمااا واخلسااارة علااى املااال وذلااك أل ّن الشااركة
وكالة وحكم الوكيال أناه ال يضامن وأن اخلساارة تقاع علاى املوِّكال فقاا ورو
عبااد الاارزاي يف اجلااامع عاان علااي رضااي ا عنااه قااال« :الوضــيعة علــى المــال
والـربح علــى مــا اصــطلحوا عليــه»  .فالباادن ال خيساار ماااالً وإ ااا خيساار مااا بذلااه
من جهد فقا فتبقى اخلسارة على املال.
وال تص ا املضاااربة ح ا يُساالم املااال إىل العاماال وخيلااى بينااه وبينااه؛ أل ّن
املضاااربة تقتضااي تسااليم املااال إىل املضااارظ .وجيااب يف املضاااربة تقاادير نصاايب
العاماال وأن يكااون املااال الااذي مااري املضاااربة عليااه قاادراً معلومااً .وال يصا أن
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يعمل رظ املال مع املضارظ ولاو شارال علياه مل يصا ألنّاه ال ميلاك التصارف
باملااال الااذي صااار للشااركة وال ميلااك رظ املااال التصاارف بالشااركة مطلق ااً باال
املضارظ هو الاذي يتصارف وهاو الاذي يعمال وهاو صااحب الياد علاى املاال.
وذلااك أل ّن عقااد الشااركة حصاال علااى باادن املضااارظ ومااال رظ املااال ومل يقااع
العقااد علااى باادن رظ املااال فصااار كاااألجنيب عاان الشااركة ال ميلااك أن يتصاارف
فيهااا بشاايء .إالّ أن املضااارظ مقيّااد ااا أذن لااه رظ املااال ماان تصاارف وال جيااوز
لااه أن خيالفااه ألنااه متصاارف باااإلذن فااألذا أذن لااه أن يتاااجر بالصااوف فقااا أو
منعااه ماان أن يشااحن البضاااعة يف البحاار فااألن لااه ذلااك لكاان لاايس معااىن هااذا أن
يتصاارف رظ املااال بالشااركة باال معناااه أن املضااارظ مقيااد يف حاادود مااا أذن لااه
رظ املاال ولكاان مااع ذلااك فالتصاارف يف الشاركة حمصااور بالعاماال فقااا ولاايس
لرظ املال أية صالحية يف التصرف.
ومن املضاربة أن يشم ماالن وبدن أحدمها .فلو كاان باني رجلاني ال اة
رالف ألحدمها ألاف ولآلخار ألفاان .فاأذن صااحب األلفاني لصااحب األلاف
أن يتصا اارف فيهما ااا علا ااى أن يكا ااون ال ا ارب بينهما ااا نصا اافني صا ااحت الشا ااركة
ويكااون العاماال هااو صاااحب األلااف مضااارباً عنااد صاااحب األلفااني وشاريكاً لااه.
وكذلك مان املضااربة أن يشام مااالن وبادن غريمهاا فأل اا كلهاا تادخل يف بااظ
املضاربة.
واملضاربة جائزة شرعاً ملا روي« :أن العباس بن عبـد المطلـب كـان يـدفع
مــال المضــاربة ويشــتر علــى المضــارب شــروطا معينــة فبلــذ ذلــك النبــي 
فاستحســنه» وانعقااد إمجاااع الصااحابة علااى جاواز املضاااربة .فقااد رو اباان أ
شيبة عن عبد ا بن ييد عن أبيه عن جده« :أن عمر بن الخطاب دفـع إليـه
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مــال يتــيم مضــاربة فطلــب فيــه فأصــاب فقاســمه الفضــل» وذكاار اباان قدامااة يف
املغاات عاان مالااك باان العااالء باان عبااد الاارين عاان أبيااه عاان جااده« :أن عثمــان
قارضــه» وذكاار أيضااً عاان اباان مسااعود وحكاايم باان حاازام« :أنهمــا قارضــا» وقااد
كااان ذلااك علااى م ارأ ماان الصااحابة ومل ياُارو خمااالف لااه ومل ينكاار أحااد ذلااك
فكان ذلك إمجاعاً منهم على املضاربة.

شركة الوجوه
وهااي أن يشاام باادنان ااال غريمهااا .أي أن ياادفع واحااد مالااه إىل ا نااني
فااأكثر مضاااربة فيكااون املضاااربان ش اريكني يف ال ارب ااال غريمهااا .فقااد يتفقااان
علااى قساامة الارب أ ال ااً لكاال واحااد منهمااا الثلااث وللمااال الثلااث وقااد يتفقااان
علاى قساامته أرباعااً للمااال الرباع وألحاادمها الرباع ولآلخاار النصاف وقااد يتفقااان
علااى غااري ذلااك ماان الشااروال .وهبااذه الشااروال املمكنااة احلصااول ميكاان أن حيصاال
تفاضاال بااني العاااملني يف ال ارب فصااار اشااماكهما مااع تفاضاال حصصااهما مبنيااً
علااى وجاهااة أحاادمها أو وجاهتهمااا إمااا ماان ناحيااة املهااارة يف العماال وإمااا ماان
ناحية حسن التصرف يف اإلدارة مع أن التصرف الشرعي الذي ميلكاناه يف املاال
واحااد .وماان أجاال ذلااك صااارت هااذه الشااركة قسااماً ماان نااوع رخاار غااري شااركة
املضاربة مع أ ا يف حقيقتها ترجع إىل املضاربة.
وماان ش ااركة الوج ااوه أن يش اام ا ن ااان فااأكثر فيم ااا يش اميانه بثق ااة التج ااار
هبم ااا وجاههم ااا املب اات عل ااى ه ااذه الثق ااة م اان غ ااري أن يك ااون هلم ااا رأس م ااال.
ويشاامطان علااى أن يكااون ملكهمااا فيمااا يشاميانه نصاافني أو أ ال ااً أو أرباعااً
أو ااو ذلااك ويبيعااان ذلااك فمااا يكساابانه ماان رب ا فهااو بينهمااا مناصاافة أو
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أ ال اً أو أرباعاً أو و ذلك حسب ماا يتفقاان علياه ال حساب ماا ميلكاان يف
البض اااعة .أم ااا اخلس ااارة فتك ااون عل ااى ق اادر ملكهم ااا يف املشا اميات؛ ألنّااه ق ااام
ماهلما ال على حسب ما يشمطان من خساارة وال علاى حساب الارب ساواء
أكان الرب بينهما بقدر مشميا ما أم خمتلفاً عنها.
وشركة الوجاوه بقساميها جاائزة .أل ماا إذا اشامكا اال غريمهاا كانات مان
قبيال شاركة املضارباة الثابتاة بالسانة واإلمجاع .وإن اشمكا فيماا ياأخاذاناه من ماال
غريه اما أي فيمااا يشمياان اه ااههمااا و ق اة التجااار هبمااا فهااي ماان قبياال شااركة
األبدان الثابتة بالسنة فتكون شركة الوجوه ابتة بالسنة واإلمجاع.
إالّ أنا ااه ينبغا ااي أن يعلا اام أن امل ا اراد بالثقا ااة هنا ااا الثقا ااة املاليا ااة وها ااي الثقا ااة
بالس ااداد ول اايس اجل اااه والوجاه ااة .أل ّن الثق ااة إذا أُطلق اات يف موض ااوع التج ااارة
والشااركة و ااو ذلااك فأل ااا يقصااد منهااا الثقااة بالسااداد وهااي الثقااة املاليااة .وعلااى
ذلك قد يكون الشخص وجيهاً ولكنه غري مو وي بالسداد فال توجد فيه قة
ماليااة وال يعتااس أن لديااه قااة تعتااس يف موضااوع التجااارة والش اراكة .فقااد يكااون
وزياراً أو غنيااً أو تاااجراًكبارياً ولكاان ال توجااد بااه قااة بالسااداد فااال تكااون بااه
قااة ماليااة وال ي ا من علااى شاايء فألناّاه ال يسااتطيع أن يشاامي ماان السااوي أيااة
بض اااعة دون أن ي اادفع مثنه ااا .وق ااد يك ااون ش ااخص فقا ارياً ولك اان التج ااار يثق ااون
بسداده ما عليه من املال فألنّه يستطيع أن يشمي بضااعة دون أن يادفع مثنهاا.
وعلااى هااذا فشااركة الوجااوه تمكااز فيهااا الثقااة بالسااداد ال الوجاهااة .وعلااى ذلااك
فااألن ماا حيصاال يف بعااح الشااركات ماان إدخااال وزياار عضاواً يف شااركة وجيعاال لااه
نصاايب معااني ماان ال ارب دون أن ياادفع أي مااال أو يشاام بااأي جهااد وإ ااا
يسهل للشركة معامال ا فألن ذلك ليس مان قبيال
أشر ملنزلته يف اجملتمع ح
ّ
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شركة الوجوه وال ينطبق عليها تعرياف الشاركة يف اإلساالم .فاال جياوز هاذا الناوع
ماان االش اما وال يكااون هااذا الشااخص شاريكاً وال حياال لااه أن يأخااذ شااي اً ماان
هذه الشركة.
وم ا ا ااا حيص ا ا اال يف بع ا ا ااح البل ا ا اادان كالس ا ا ااعودية والكوي ا ا اات م ا ا اان أن غ ا ا ااري
السااعودي أو غااري الكااوييت ال يساام لااه برخصااة للتجااارة أو للعماال فياادخل
معااه سااعودياً يف السااعودية أو كويتي ااً يف الكوياات وجيعاال لااه حصااة ماان ال ارب
دون أن ي ا اادفع ه ا ااذا الس ا ااعودي أو ه ا ااذا الك ا ااوييت أي م ا ااال ودون أن تعق ا ااد
الش ااركة عل ااى بدن ااه وإ ااا اعت ااس شا اريكاً م اان أج اال أن الرخص ااة أخ ااذت با ااه
وجعلاات لااه حصااة ماان الارب مقاباال ذلااك فهااذا أيضااً لاايس ماان شااركة الوجااوه
وال هو من الشركة اجلائزة شرعاً وال يعتس هذا الساعودي أو الكاوييت شاريكاً
وال حيا ّال لااه أن يأخااذ شااي اً ماان هااذه الشااركة؛ ألناّاه ال تنطبااق عليااه الشااروال الاايت
أوجااب الشاارع أن تتااوفر يف الشاريك حا يكااون شاريكاً شاارعاً وهااي االشاما
باملااال أو الباادن أو الثقااة التجاريااة بالسااداد ليباشاار هااو العماال ااا يأخااذه ماان
بضاعة هبذه الثقة.

شركة المفاوضة
وهااي أن يشاام الش اريكان يف مجيااع أن اواع الشااركة املااار ذكرهااا مثاال أن
جيمع ااا ب ااني ش ااركة العن ااان واألب اادان واملض اااربة والوج ااوه وذل ااك ك ااأ ّن ي اادفع
شااخص ماااالً ملهندسااني ش اراكة مااع ماهلمااا مضاااربة ليبنيااا دوراً لبيعهااا والتجااارة
فيهااا واتفقااا علااى أن يشااتغال بااأكثر إااا بااني أيااديهما ماان مااال وصااارا يأخااذان
بضاعة من غري دفع مثنها حاالً بناء على قة التجار هبماا .فاشاما املهندساني
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معااً ببااد ما شاركة أباادان؛ باعتبااار صاناعتهما ودفعهمااا ماااالً منهماا يشااتغالن بااه
معااً شااركة عنااان وأخااذمها ماااالً ماان غريمهااا مضاااربة شااركة مضاااربة واشااماكهما
يف البضاعة اليت يشميا ا بنااء علاى قاة التجاار هبماا شاركة وجاوه فهاذه الشاركة
مجعت مجيع أنواع الشركات يف اإلساالم فيصا ذلاك؛ أل ّن كال ناوع منهاا يصا
على انفراده فيصا ماع غاريه .والارب علاى ماا اصاطلحا علياه فيجاوز أن جيعال
الرب على قدر املالني وجياوز أن يتسااويا ماع تفاضالهما يف املاال وأن يتفاضاال
مع تساويهما يف املال.
هذا النوع من شركة املفاوضة جاائز لاورود الانص باه .أماا ماا ياذكره بعاح
الفقه ا اااء م ا اان أنا ا اواع ش ا ااركة املفاوض ا ااة األخ ا اار وه ا ااي أن يش ا اام ال ا اارجالن
فيتس اااويان يف ماليهما ااا وتصا اارفهما ودينهما ااا يفا ااوض كا اال واحا ااد منهما ااا إىل
صاحبه علاى اإلطاالي فاال ماوز مطلقااً؛ ألنّاه مل يارد ناص شارعي دلايالً عليهاا
وأل ّن احلديث الذي يستشهدون به وهاو «إذا تفاوضتم فاحسنوا المفاوضة» أو
حديث «فاوضوا فإنّه أعظم للبركة» مل يص شيء من هذين احلاديثني وال يف
معنامها على فرض صحة داللتهما؛ وأل ّن هذه الشركة شركة علاى ماال جمهاول
وعماال جمهااول وهااذا وحااده كاااف لعاادم صااحة هااذه الشااركة وأل ّن ماان ماهلمااا
اإلرث الااذي يصااري إليهمااا بعااد وفاااة املااورث وقااد يكااون أحاادمها ذمي ااً فكيااف
جيعل له نصيب يف اإلرث .وأل ّن الشركة تتضمن معىن الوكالاة والوكالاة جهاول
اجلنس ال موز .فكان كله داالً على عدم صحة هذا النوع من شركة املفاوضة.
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فسخ الشركة
والش ااركة م اان العق ااود اجل ااائزة ش اارعاً .وتبط اال ااوت أح ااد الشا اريكني أو
جنونه أو احلجر عليه لسفه أو بالفسخ من أحدمها إذا كانت الشركة مكوناة
من ا نني أل ّ ا عقد جائز فبطلت بذلك كالوكالة .فألن مات أحاد الشاريكني
وله وارث رشيد فله أن يقيم على الشركة ويأذن لاه الشاريك يف التصارف ولاه
املطالبة بالقسمة .وإذا طلب أحد الشريكني الفسخ وجب على الشريك اآلخار
إجابااة طلبااه .وإذا كااانوا شااركاء وطلااب أحاادهم فسااخ الش اراكة ورضااي الباااقون
ببقائها فسخت الشركة الايت كانات قائماة وجاددت باني البااقني .إالّ أناه يُف ّاري
يف الفسااخ بااني شااركة املضاااربة وغريهااا ففااي شااركة املضاااربة إذا طلااب العاماال
البيع وطلب صاحب املال القسمة أجيب طلب العامال؛ أل ّن حقاه يف الارب
وال يظها اار ال ا ارب إالّ يف البيا ااع .أما ااا يف با اااقي أن ا اواع الشا ااركة إذا طلا ااب أحا اادمها
القسمة واآلخر البيع أجيب طلب القسمة دون طلب البيع.
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الشركات الرأسمالية
الشركة يف النظام الرأ ا عقاد قتضااه يلتازم شخصاان أو أكثار باأن
يساااهم كاال منهمااا يف مشااروع مااا بتقاادمي حصااة ماان مااال أو عماال القتسااام
م ااا ق ااد ينش ااأ ع اان ه ااذا املش ااروع م اان ربا ا أو خس ااارة .وه ااي قس اامان :ش ااركات
األشخاال وشركات األموال.
أما ااا شا ااركات األشا ااخاال فها ااي الا اايت يا اادخل فيها ااا العنصا اار الشخصا ااي
ويك ااون ل ااه أ اار يف الش ااركة ويف تق اادير احلص ااص وذل ااك كش ااركات التض ااامن
وشا ااركات التوصا ااية البسا اايطة .خبا ااالف شا ااركات األم ا اوال فألنا ااه ال يكا ااون فيها ااا
للعنصاار الشخصااي أي وجااود وال أي اعتبااار أو أي أ اار باال هااي قائمااة علااى
انتفاااء وجااود العنصاار الشخصااي وانف اراد العنصاار املااا فقااا يف تكااوين الشااركة
ويف سريها وذلك كشركات املسامهة وشركات التوصية باألسهم.

شركة التضامن
هااي عقااد بااني شخصااني أو أكثاار يتفقااان فيااه علااى االمااار معااً بعناوان
خمصااوال ويلتاازم مجيااع أعضااائها بااديون الشااركة علااى مجيااع أم اواهلم بالتضااامن
من غاري قياد وحاد .لاذلك ال ميكان أن يتناازل أي شاريك عان حقوقاه يف الشاركة
لغااريه إال بااألذن باااقي الشااركاء وتنحاال الشااركة ااوت أحااد الشااركاء أو احلج اار
علي ااه أو إفالس ااه م ااا مل يوج ااد اتفا اااي خي ااالف ذل ااك .وأعض اااء ه ااذه الشا ااركة
متضاامنون يف تعهادا ا قبال الغاري يف تنفيااذ مجياع تعهادات الشاركة ومسا وليتهم
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يف ذلااك غااري حماادودة فكاال ش اريك مطالااب بااأداء مجيااع ديااون الشااركة ال ماان
أموال الشركة فحسب بل من أمواله أيضاً فعلياه أن ياويف بأموالاه هاو ماا نقاص
ماان ديااون الشااركة بعااد نفاااد ماهلااا وال تساام هااذه الشااركة باتساااع املشااروع.
ويتم تكوينها من أشخاال قالئل يثق كل مانهم بااآلخر ويعرفاه معرفاة جيادة
وأهاام اعتبااار فيهااا شخصااية الش اريك ال ماان حيااث كونااه باادناً فقااا باال ماان
حيث مركزه وتأ ريه يف اجملتمع.
وه ااذه الش ااركة فاس اادة؛ ألن الش ااروال ال اايت ت اانص عليه ااا ااالف ش ااروال
الشااركات يف اإلسااالم؛ ألن احلكاام الشاارعي أنااه ال يشاامال يف الش اريك إال كونااه
جااائز التصاارف فقااا وأن للشااركة أن توسااع أعماهلااا فااألذا اتفااق الشااركاء علااى
توساايع الشااركة إمااا بزيااادة رأ اااهلم أو بألضااافة شااركاء فهاام مطلقااو التصاارف
يفعلون ما يشاؤون وألن الشريك غري مس ول يف الشركة شخصياً إال بنسبة ماا
لهُ من حصة فيها وألن له احلاق أن يام الشاركة يف أي وقات يرياد دون حاجاة
ملوافقااة الشااركاء؛ والشااركة ال تنح اال ااوت أحااد الش ااركاء أو احلجاار عليااه ب اال
تنفسخ شراكته هو وحده وتبقى شراكة باقي الشركاء إذا كانت الشاركة م لفاة
م اان أكث اار م اان ا ن ااني .ه ااذه ه ااي الش ااروال الش اارعية فاشا اماال ش ااركة التض ااامن
خبالف هذه الشروال بل نقيضها جيعلها شاركة فاسادة وال جياوز االشاما هباا
شرعاً.

شركات المساهمة
شاركة املسااامهة هااي شااركة مك ّونااة مان شااركاء جيهلهاام اجلمهااور .وامل سااس
يف شركة املسامهة هو كل من وقع العقد االبتدائي للشاركة؛ أل ّن العقاد االبتادائي
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هو الذي يوجد بني موقعياه التزاماات بالعمال علاى حتقياق اهلادف املشام وهاو
الشااركة .ويكااون االكتتاااظ يف الشااركة بااالتزام الشااخص بشاراء سااهم أو أكثاار يف
مشروع الشركة مقابل قيمتها اال ياة .وهاو ضارظ مان ضاروظ التصارف باألرادة
منفردة أي يكفي الشخص أن يشمي األساهم ليصاب شاريكاً رضاي باه بااقي
الشا ااركاء أم ال .وحيصا اال االكتتا اااظ بوسا اايلتني :األوىل خيا ااتص فيها ااا امل سسا ااون
بأسهم الشركة ويوزعو ا فيما بينهم دون عرضها على اجلمهور وذلك بتحريار
القانون النظامي للشاركة املتضامن الشاروال الايت ستساري عليهاا الشاركة اّ توقيعاه
من قبلهم فكل من يوقع القانون يعتس م سساً وشريكاً وما مت توقياع اجلمياع
فقد تأسست الشركة .والوسيلة الثانية اليت حيصل فيها االكتتااظ وهاي املنتشارة
يف العاامل هاي أن يقااوم بضاعة أشااخاال بتأسايس الشااركة ويضاعون نظامهااا اّ
تطاارح األسااهم مباشاارة علااى اجلمهااور لالكتتاااظ العااام فيهااا وحااني ينتهااي أجاال
االكتت اااظ يف الش ااركة ت اادعى اجلمعي ااة التأسيس ااية للش ااركة للنظ اار يف التص ااديق
علااى نظااام الشااركة وتعيااني جملااس اإلدارة هلااا .وحيااق لكاال مساااهم مهمااا كااان
عدد أسهمه احلضور يف اجلمعية التأسيسية ولو كان مالكاً لساهم واحاد .وتبادأ
الشركة أعماهلا عند انتهاء الزمن احملدد إلقفال االكتتاظ.
وكلت ااا الوس اايلتني ش ااكل واح ااد ه ااو دف ااع األما اوال وال تعت ااس الش ااركة ق ااد
انعقدت إالّ بانتهاء توقيع امل سسني يف الوسيلة األوىل وانتهاء أجل االكتتاظ
يف الوساايلة الثانيااة .فعقااد الشااركة عقااد بااني أم اوال فحسااب وال وجااود للعنصاار
الشخصي فيها مطلقاً فاألموال هي اليت اشمكت ال أصحاهبا .وهاذه األماوال
اشمكت مع بعضها دون وجاود أي شاخص ولاذلك ال صاالحية ألي شاريك
مهما بلغات أساهمه باأن يتاوىل أعماال الشاركة بوصافه شاريكاً وال حاق لاه باأن
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يعماال هبااا أو يُسا ِّاري أي شاايء ماان أعماهلااا باعتباااره ش اريكاً وإ ااا الااذي يتااوىل
أعمال الشركة ويعمال هباا ويس ّاريها ويشارف علاى كال أعماهلاا شاخص يطلاق
علي ااه اس اام امل اادير املنت اادظ ين اايا ب ااه ذل ااك جمل ااس إدارة .وجمل ااس اإلدارة ه ااذا
ينتخااب ماان اجلمعيااة العموميااة الاايت يكااون فيهااا لكاال شااخص ماان األص اوات
قدار ما ميلك مان األماوال ال قادار شخصايته أل ّن الشاريك هاو املاال فهاو
الذي حيادد عادد األصاوات فلكال ساهم صاوت ولايس لكال شاخص صاوت
فااال يوجااد يف شااركة املسااامهة أي اعتبااار لشااخص املساااهم وإ اا االعتبااار هااو
لرؤوس األموال فقا .وشاركة املساامهة دائمياة وال تتقياد تيااة األشاخاال فقاد
ميوت الشاريك فاال تنحال الشاركة .وقاد حيجار علياه ويبقاى يف الشاركة .وأماا رأس
مااال الشااركة فألناّاه يقساام إىل عاادد ماان احلصااص متساااوية القيمااة يطلااق عليهااا
اس اام األس ااهم .واملس اااهم شا اريك ال تستقصا اى ص اافاته الشخص ااية ومسا ا وليته
حماادودة بقاادر حصااته يف رأس املااال فااال يلاازم الشااركاء ماان اخلسااارة إالّ قاادار
أسهمهم فيها .وحصته قابلة للتداول فله أن يبيعهاا أو يشار معاه فيهاا غاريه
دون إجااازة سااائر الشااركاء .واألسااهم الاايت ميلكهااا كاال شااخص أوراي ماليااة اثاال
رؤوس أم اوال فقااد تك اون ا يااة وقااد تكااون حلاملهااا وهااي تنتقاال ماان ملكيااة
شااخص إىل رخاار .واملمااول الااذي يكتتااب يف األسااهم ال يلاازم إالّ باادفع قيمتهااا
اال ية فالسهم جزء من كيان الشركة غري قابال للتجزئاة ولايس هاو جازءاً مان
رأس ماهلااا .وأوراي األسااهم هااي ثابااة ورقااة تسااجيل يف هااذه احلصااة وقيمتهااا
ليس ات واحاادة وإ ااا تتغااري حسااب أرباااح الشااركة أو خسااار ا وهااذا ال ارب أو
اخلسارة ليس واحداً يف كل السنني فقاد خيتلاف أو يتفااوت .فاألساهم إذن ال
اثاال رأس املااال املاادفوع عنااد تأساايس الشااركة وإ ااا اثاال رأس مااال الشااركة حااني
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البيااع أي يف وقاات معااني فه ااي كورقااة النقااد يه اابا سااعرها إذا كاناات س ااوي
األسااهم منخفضااة ويرتفااع حااني تكااون سااوي األسااهم مرتفعااة وتاانخفح قيمااة
األس ااهم ح ااني خس ااارة الش ااركة وترتف ااع ح ااني رته ااا .فالس ااهم بع ااد ب اادء الش ااركة
بالعمل انسلخ عن كونه رأس مال وصار ورقة مالية هلا قيماة معيناة ترتفاع وتنازل
حسب السوي تساب أربااح الشاركة وخساار ا أو تساب إقباال النّااس عليهاا
وإدب ااارهم عنه ااا .فه ااو س االعة ض ااع للع اارض والطل ااب .واألس ااهم تنتق اال م اان ي ااد
ألخاار كانتقااال األوراي املاليااة بااني النّاااس دون أدىن إج اراءات كتابيااة يف دفاااتر
الش ااركة إذا كان اات األس ااهم حلامله ااا وب ااألجراءات كتابي ااة يف الش ااركة إذا كان اات
حتمل اسم املساهم.
وتعت ا ااس الش ا ااركة رات ا ااة إذا زادت قيم ا ااة موج ا ااودات الش ا ااركة عل ا ااى قيم ا ااة
مطلوبا اا عناد اجلاارد السانوي فمااا زاد فهاو الارب  .وتاوزع األرباااح سانوياً يف اااام
الس اانة املالي ااة للش ااركة ف ااألذا ارتفع اات قيم ااة موج ااودات الش ااركة بس اابب ااروف
فجائية دون أن تكون هنا أرباح فال مانع من إجاراء توزياع هاذه الزياادة .أماا
إذا حاادث العكااس فا فضاات قيمااة موجااودات الشااركة ولكاان الشااركة رتاات
إالّ أن أرباحها إذا ضمت إىل قيمة املوجودات فلام يازد علاى قيماة مطلوبا اا
فا ااال حم ا اال لتوزي ا ااع األرب ا اااح .وح ا ااني توزي ا ااع ال ا ارب ص ا ااص حص ا ااة م ا اان األرب ا اااح
لالحتياااطي ويصاارف الباااقي بعااد ذلااك علااى املسااامهني .وتعتااس الشااركة شخص ااً
معنوي ااً هلااا أن تقاضااي ويتقاضااى با هااا أمااام احملاااكم كمااا أن هلااا حما ّال إقامااة
خاصة .وال يساد مسادها أي مسااهم فيهاا وال أي عضاو إدارة
خاصاً وجنسية ّ
بوصفه شريكاً أو بوصفه الشخصي وإ ا ميلاك ذلاك مان يفاوض لاه أن ينطاق
باسم الشركة فيكون املتصرف هاو الشاركة أي الشخصاية املعنوياة ال الشاخص
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املباشر للتصرف.
ها ااذه ها ااي شا ااركة املسا ااامهة وها ااي ما اان الشا ااركات الباطلا ااة شا اارعاً وما اان
املعامالت اليت ال جياوز للمسالم أن يقاوم هباا .أماا وجاه بطال اا وحرماة االشاما
فيها فيتبني إا يلي:
 - 1إن تعريااف الشااركة يف اإلسااالم هااو :أ ااا عقااد بااني ا نااني أو أكثاار
يتفقان فيه على القياام بعمال ماا بقصاد الارب  .فهاي عقاد باني ا ناني أو أكثار
فااال تصا فيهااا املوافقااة ماان جانااب واحااد باال ال بااد ماان أن حتصاال املوافقااة ماان
جااانبني أو أكثاار .والعقااد فيهااا جيااب أن يكااون منصااباً علااى القيااام بعماال مااا
بقصااد الارب  .فااال يصا أن يكااون منصااباً علااى دفااع املااال فقااا وال يكفااي أن
يكااون اهلاادف جماارد االش اما فحسااب .فالقيااام بالعماال املااا هااو أساااس عقااد
الشركة والقيام بالعمل املا إما من املتعاقادين وإماا مان أحادمها وماال اآلخار.
وال يتااأتى أن يكااون عقااد بينهمااا علااى قيااام غريمهااا بعماال مااا ألناّاه ال يكااون
عقاداً وال يلازم باه أحاد .فالعقاد إ اا يلتازم باه العاقاد وجياري علاى تصارفاته هااو
ال علاى غااريه .فيتحاتم أن يكااون القيااام بالعمال املااا حمصااوراً باني العاقاادين .إمااا
منهم ااا أو م اان أح اادمها وم ااال اآلخ اار .وك ااون القي ااام بالعم اال امل ااا م اان أح ااد
العاقاادين أماراً حتميااً -حا يااتم قيااام الشااركة ووجودهااا -حيااتم أنااه ال بااد ماان أن
يكااون يف الشااركة باادن جيااري العقااد عليااه فيشاامال يف الشااركة يف اإلسااالم وجااود
الباادن فيهااا فهااو عنصاار أساسااي يف انعقاااد الشااركة .فااألذا وجااد الباادن انعقاادت
الشركة وإذا مل يوجد البدن يف الشركة مل تنعقد شركة ومل توجد من أساسها.
وقد عرف الرأ اليون شركة املساامهة بأ اا عقاد قتضااه يلتازم شخصاان
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أو أكث اار ب ااأن يس اااهم ك اال منهم ااا يف مش ااروع م ااا بتق اادمي حص ااة م اان م ااال
القتسام ما قاد ينشاأ مان هاذا املشاروع مان ربا أو خساارة .ومان هاذا التعرياف
وماان واقااع تأساايس الشااركة بوساايلتيها السااابقتني يتبااني أ ّ ااا ليساات عقااداً بااني
شخص ااني أو أكث اار حس ااب أحك ااام الش اارع اإلس ااالمي .أل ّن العق ااد ش اارعاً ه ااو
إجي اااظ وقب ااول ب ااني ط اارفني شخص ااني أو أكث اار .أي إن ااه ال ب ااد م اان أن يك ااون
هنالااك طرفااان يف العقااد :أحاادمها يتااوىل اإلجياااظ بااأن يباادأ بعاارض العقااد كااأن
يقااول :زوجتااك أو بعتااك أو أجرتااك أو شاااركتك أو وهبتااك أو مااا شاااكل
ذلك .واآلخر يتوىل القبول كأن يقاول :قبلات أو رضايت أو ماا شااكل ذلاك.
ف ااألن خ ااال العق ااد م اان وج ااود ط اارفني أو م اان اإلجي اااظ والقب ااول مل ينعق ااد وال
يسامى عقااداً شارعاً .وأمااا يف شااركة املساامهة فااألن امل سسااني يتفقاون علااى شااروال
االشاما وال يباشارون االشاما بالفعاال حاني يتفقاون علااى شاروال الشاركة باال
يتفاوضاون ويتفقااون علااى الشااروال فقااا .اّ يضاعون صااكاً هااو نظااام الشااركة اّ
بعااد ذلااك جيااري التوقيااع علااى هااذا الصااك ماان كاال ماان يريااد االش اما  .فيعتااس
توقيعااه فقااا قبااوالً بااه .وحين ااذ يعتااس م سس ااً ويعتااس ش اريكاً .أي يااتم اش اماكه
حني يتم التوقيع أو حني ينتهي أجل االكتتاظ .وهاذا واضا فياه أناه مل يوجاد
فيه طرفان أجريا العقد معاً وال يوجد فياه إجيااظ وقباول وإ اا هاو طارف واحاد
يوافااق علااى الشااروال فيصااب وافقتااه شاريكاً .فشااركة املسااامهة ليساات اتفاقااً بااني
ا ن ااني وإ ااا ه ااي موافق ااة م اان ش ااخص واح ااد عل ااى ش ااروال .ول ااذلك ق ااال عنه ااا
علمااء االقتصااد الرأ اا وعلمااء القاانون الغار باأن االلتازام فيهاا ضارظ ماان
ضااروظ التصاارف باااإلرادة املنفااردة .واإلرادة املنفااردة هااي كاال شااخص يلتاازم أماراً
ماان جانبااه للجمهااور أو لشااخص رخاار بغااح النظاار عاان موافقااة اجلمهااور أو
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الشخص اآلخر أو عدم موافقته كالوعاد ااائزة .وشاركة املساامهة عنادهم ويف
حقيقتهااا يلتاازم املساااهم أو امل سااس أو أي موقااع علااى الصااك بالشااروال الاايت
يتضا اامنها بغا ااح النظا اار عما ااا إذا وافا ااق غا ااريه أو ال وقا ااد اعتسوها ااا ما اان أن ا اواع
التصرف باإلرادة املنفردة .وعلى هذا يكون عقد شركة املساامهة بااإلرادة املنفاردة
عق ااداً ب اااطالً ش اارعاً؛ أل ّن العق ااد ش اارعاً ه ااو ارتب اااال اإلجي اااظ الص ااادر م اان أح ااد
العاق اادين بقب ااول اآلخ اار عل ااى وج ااه يظه اار أ ااره يف املعق ااود علي ااه .وعق ااد ش ااركة
املسامهة مل حيصل فيه ذلك .فهو مل جير فيه اتفاي بني شخصني أو أكثر وإ اا
التاازم وجبااه شااخص واحااد باملسااامهة يف مشااروع مااا  .ومهمااا تعاادد امللتزمااون
والشااركاء فيعتااس امللتاازم شخص ااً واحااداً .قااد يق اال إن الشااركاء اتفق اوا بياانهم علااى
شااروال الشااركة فيعتااس اتفاااقهم إجيابااً وقباوالً وكتابااة الصااك أماار شااكلي لتسااجيل
العقد الذي اتفقوا عليه فلماذا ال يسمى هذا عقداًو
واجل اواظ علااى ذلااك هااو أن الشااركاء اتفق اوا بياانهم علااى شااروال الشااركة
ولكاانهم حسااب اتفاااقهم ال يعتااسون أنفسااهم اشاامكوا فعاالً وال يلتزمااون هبااذا
االتف اااي عل ااى الش ااروال .ب اال جي ااوز لك اال م اانهم أن ي اام وأن ال يش اام بع ااد
االتف اااي عل ااى الش ااروال وبع ااد كتاب ااة الص ااك .فه ااو غ ااري مل اازم باالتف اااي عل ااى
الشروال حسب اصطالحهم واتفاقهم إالّ بعد توقيعاه للصاك .فاألذا وقاع الصاك
أصب ملتزماً .وأماا قبال ذلاك فهاو غاري ملتازم وغاري مارتبا بشايء .وعلاى ذلاك
فاتفاااقهم علااى الشااروال قباال توقيااع الصااك ال يعتااس عقااداً عناادهم .وهااو أيض ااً
لاايس عقااداً شاارعاً أل ّن االتفاااي علااى شااروال االشاما وعلااى االشاما ال يعتااس
عقاد شاركة .أل ّ اام حساب اتفااقهم غااري ملازمني بااه قبال التوقياع والعقااد ماا التاازم
به العاقدان .وهلاذا ال يعتاس اتفااقهم علاى شاروال الشاركة وعلاى االشاما إجيابااً
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وقبوالً فال يعتس حسب أحكام الشرع عقاداً فضاالً عان كوناه عنادهم ال يعتاس
عقداً.
وقااد يقااال إن قبااول الش اريك بتوقيعااه علااى العقااد يعتااس إجياب ااً منااه لغااريه
وتوقيع من بعاده يعتاس قباوالً فلام ال يعتاس عارض الصاك إجيابااً وتوقيعاه قباوالً و
واجلا اواظ عل ااى ذل ااك أن ك اال شا اريك يوقّااع يك ااون ق ااد قب اال فق ااا فه ااو قب ااول
والعاارض مل يصاادر عاان أحااد معااني أي أن اإلجياااظ مل يصاادر عاان أحااد معااني
فااال يوجااد عااارض ال امل سسااون وال املوقااع األول وإ ااا يوجااد قب ااول ماان كاال
شريك .فاملوقع يقبل الشروال ويلتزم هباا مان نفساه دون عرضاها عارض تصارف
من أحد أي دون أن يقول له أحاد :شااركتك .أماا إعطااؤه الصاك للتوقياع فاال
يعتس عرض تصارف .وعلاى هاذا فواقاع شاركة املساامهة أن كال شاريك فيهاا يقبال
فقااا والقبااول مااع القبااول ال يعتااس شاارعاً عقااداً .باال ال بااد ماان اإلجياااظ بلف ا
ياادل علااى اإلجياااظ ال علااى القبااول .اّ يااأ القبااول بلف ا ياادل علااى القبااول.
وعليه ال يعتس أي شخص وقع صك الشاركة موجبااً بال الكال يعتاس قاابالً .فيكاون
قد صدر يف الشركة قبول دون إجياظ فلم تنعقد.
والرأ اليون يطلقون على صك الشركة أي نظامها عقداً ويقولاون وقاع
العقد .وأما شرعاً فال يعتس هذا الصك عقداً .وإ ا العقد هو إجياظ وقباول باني
طرفني ومن هنا ال تعتس شركة املسامهة عقداً شرعاً.
على أن هذا العقد مل حيصال االتفااي فياه علاى القياام بعمال ماا بقصاد
الرب وإ ا وافق فياه امل ساس أو املكتتاب علاى أن يادفع مااالً يف مشاروع ماا .
فهااو خااال ماان عنصاار االتفاااي علااى القيااام بعماال وإ ااا فيااه االلت ازام املفاارد ماان
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الشااخص بتقاادمي املااال فقااا دون أي اعتبااار للعماال يف االلت ازام .و ااا أن القيااام
بالعماال املااا هااو اهلاادف ماان الشااركة ولاايس جماارد االش اما فخلااو العقااد ماان
االتفاي على القيام بالعمال مبطال للعقاد .وباذلك مل توجاد شاركة جارد املوافقاة
على دفع املال لعدم وجود االتفااي علاى القياام بالعمال املاا  .ومان هناا كانات
الشركة باطلة أيضاً.
وق ااد يق ااال إن ص ااك الش ااركة ق ااد تض اامن ن ااوع العم اال ال ااذي تق ااوم ب ااه
كمعمال سااكر أو مااارة أو مااا شاااكل ذلااك فيكااون قااد حصاال فيااه االتفاااي علااى
القيام بعمل ما  .واجلواظ على ذلاك هاو أن ناوع العمال الاذي ذكار إ اا هاو
العمل الذي ستقوم به الشركة ولكن مل حيصل االتفاي علاى القياام باه مان طارف
الشركاء .وإ ا حصل االتفاي علاى االشاما وعلاى شاروال الشاركة فقاا .وتار
القيااام بالعماال للشخصااية املعنويااة الاايت سااتكون للشااركة بعااد تأسيسااها .وعليااه مل
حيصل االتفاي بني الشركاء على أن يقوموا هم بعمل ما .
وعالوة على ذلك فألن الشركة يف اإلسالم يشمال فيها وجود البادن أي
وج ااود الشا ااخص املتص اارف أل ّن امل ا اراد بالبا اادن يف الش ااركة والبيا ااع واإلجا ااارة
وسااائر العقااود هااو الشااخص املتصاارف ولاايس اجلساام أو اجلهااد .فوجااود الباادن
عنصاار أساس ااي يف انعق اااد الش اركة .فااألذا وج ااد الب اادن انعق اادت الش ااركة وإذا مل
يوجد البادن يف الشاركة مل تنعقاد شاركة ومل توجاد مان أساساها .وشاركة املساامهة
ال يوجد فيهاا بادن مطلقااً بال تتعماد إبعااد العنصار الشخصاي مان الشاركة وال
مع اال ل ااه أي اعتب ااار .أل ّن عق ااد ش ااركة املس ااامهة عق ااد ب ااني أم اوال فحس ااب وال
وج ااود للعنص اار الشخص ااي فيه ااا ف اااألموال ه ااي ال اايت اش اامكت م ااع بعض ااها ال
أصااحاهبا .وهااذه األم اوال اشاامكت مااع بعضااها دون وجااود باادن ش اريك معهااا.
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فعاادم وجااود الباادن جيعاال الشااركة مل تنعقااد فهااي باطلااة شاارعاً أل ّن الباادن هااو
الااذي يتصاارف باملااال وإليااه وحااده يسااتند التصاارف باملااال فااألذا مل يوجااد الباادن
مل يوجد التصرف.
وأمااا كااون األشااخاال أصااحاظ املااال هاام الااذين يباشاارون املوافقااة علااى
املسامهة باملال وكو م هم الذين خيتارون جملس اإلدارة الذي يباشار العمال يف
الشااركة فااال ياادل علااى أن هنااا باادناً يف الشااركة أل ّن م اوافقتهم كاناات علااى
جعاال املااال شاريكاً ال علااى أن يكوناوا هاام شااركاء .فاملااال هااو الشاريك ولاايس
صاااحبه .وأمااا كااو م هاام الااذين خيتااارون جملااس اإلدارة فلاايس معناااه أ اام وكل اوا
عاانهم باال إن أماواهلم هااي الاايت جاار التوكياال عنهااا ماان قاابلهم ومل جياار التوكياال
عنهم بدليل أن املساهم له أصوات بقدر ما ميلك فالذي ميلاك ساهماً واحاداً
لااه صااوت واحااد أي وكالااة واحاادة والااذي لااه ألااف سااهم لااه ألااف صااوت أي
ألااف وكالااة فتكااون الوكالااة عاان املااال ال عاان الشااخص .وهااذا ياادل علااى أن
عنصر البدن مفقود منها وهي م لفة من عنصر املال فحسب.
وهبذا يكون تعريف الشركة املساامهة داالً علاى أناه مل تتاوفر فيهاا الشاروال
الاايت ال بااد منهااا ح ا تنعق اد شااركة يف اإلسااالم .إذ مل حيصاال فيهااا اتفاااي بااني
ا نااني أو أكثاار وإ ااا هااي الت ازام باألرادة منفااردة ماان جانااب واحااد .ومل يتفااق فيهااا
على القيام بعمل وإ ا التازم فيهاا شاخص بتقادمي ماال .ولايس فيهاا بادن يباشار
هااو التصاارفات بوصاافه الشخصااي يف الشااركة وإ ااا فيهااا مااال فقااا دون وجااود
أي بدن .وهبذا يكون عقد شاركة املساامهة مان هاذه اجلهاة بااطالً شارعاً فتكاون
شركة املساامهة باطلاة أل ّ اا مل تنعقاد شاركة وال ينطباق عليهاا تعرياف الشاركة يف
اإلسالم.
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 - 2الش ااركة عق ااد عل ااى التص اارف ااال وتنمي ااة امل ااال هب ااا ه ااي تنمي ااة
للملك وتنمية امللك هي تصرف مان التصارفات الشارعية والتصارفات الشارعية
كلهاا إ اا هاي تصارفات قولياة وهاي إ اا تصادر عان شاخص ال عان ماال .فاال
بااد ماان أن تكااون تنميااة امللااك ماان مالااك التصاارف أي ماان شااخص ال ماان
م ااال .وش ااركة املس ااامهة مع اال امل ااال ينم ااو م اان نفس ااه دون ب اادن شا اريك ودون
ش ااخص متص اارف ميل ااك ح ااق التص اارف ومع اال التص اارف ل ما اوال؛ أل ّن ش ااركة
املسامهة إ ا هي أموال ممعت وصاارت هلاا قاوة التصارف .ولاذلك تعتاس الشاركة
شخص ااً معنوي ااً يك ااون هل ااا وح اادها ح ااق التص اارفات الش اارعية م اان بي ااع وش اراء
وصااناعة وشااكو وغااري ذلااك .وال ميلااك الشااركاء أي تصاارف وإ ااا التصاارف
خاااال بشخصااية الشااركة مااع أن الشااركة يف اإلسااالم إ ااا يصاادر فيهااا التصاارف
ع اان الش ااركاء فق ااا ويتص اارف أح اادمها ب ااألذن م اان اآلخ اار وال يك ااون ألم ا اوال
الش ا ااركاء يف جمموعه ا ااا أي واق ا ااع يص ا اادر عن ا ااه تص ا اارف ب ا اال التص ا اارف حمص ا ااور
بشا ااخص الش ا اريك .وعلا ااى ذلا ااك تكا ااون التصا اارفات الا اايت حتصا اال ما اان الشا ااركة
بوص اافها شخص ااية معنوي ااة باطل ااة ش اارعاً؛ أل ّن التص اارفات جي ااب أن تص اادر ع اان
شخص معني أي عن إنسان مشخص وأن يكون هاذا الشاخص إان ميلكاون
التصاارف ومل يتحقااق ذلااك يف شااركة املسااامهة .وال يقااال هن ااا إن الااذي يباش اار
العمل يف الشركة هم العماال وهام أجاراء ألصاحاظ األماوال املساامهني والاذي
يباشر اإلدارة والتصرفات هام املادير وجملاس اإلدارة وهام وكاالء عان املساامهني
ال يق ااال ذل ااك أل ّن الشا اريك متع ااني ذاتا ااً يف الش ااركة وعق ااد الش ااركة وق ااع علي ااه
بذاتااه .فااال جيااوز لااه أن يوّكاال أحااداً عنااه ليقااوم بأعمااال الشااركة وال أن يسااتأجر
أحااداً عنااه ليقااوم بأعمااال الشااركة باال يتعااني أن يقااوم بنفسااه يف أعمااال الشااركة
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ف اال جي ااوز للشااركاء أن ي ا جروا عاانهم أج اراء للقيااام عاانهم وال أن يوّكل اوا جملااس
إدارة عنهم .على أن جملس اإلدارة ليس وكيالً عن أشاخاال املساامهني وإ اا هاو
وكي ا ا اال ع ا ا اان أم ا ا اواهلم أل ّن ال ا ا ااذي جيعل ا ا ااه يف اإلدارة األص ا ا اوات ال ا ا اايت يناهل ا ا ااا يف
االنتخ اااظ وه ااي تس ااب األم ا اوال املس ااامهة يف الش ااركة ال تس ااب أش ااخاال
الش ااركاء .وفضا االً ع اان ذلا اك فا األن امل اادير وجمل ااس اإلدارة ال ميلك ااون التص اارف يف
الشركة لثال ة أسباظ:
أوالً :أل ّ م يتصرفون بوكالتهم عن املسامهني أي عان الشاركاء بانتخااهبم
هلاام وال جيااوز للش اريك أن يوّكاال عنااه؛ أل ّن الشااركة وقعاات علااى ذاتااه .فكمااا ال
جيوز أن يوكل من يتزوج عنه -بل جيوز أن يوكل عنه من يعقاد لاه عقاد الازواج-
كذلك ال جيوز أن يوكل من يتشاار عناه بال جياوز أن يوكال مان يعقاد لاه عقاد
الشركة ال من يكون شريكاً عنه.
انيا ااً :إن املس ااامهني أي الش ااركاء ق ااد وكلا اوا ع اان أما اواهلم ال ع اان أنفس ااهم
بدليل أن أصوات االنتخاظ هي اليت تعتس يف التوكيل وهي تعتس حسب األموال ال
حسب األشخاال .فيكون التوكيل عن أمواهلم ال عن أشخاصهم.
الثاً :إن املسامهني هم شركاء أماوال فقاا وليساوا شاركاء بادن وشاريك
املاال ال ميلاك التصارف يف الشاركة مطلقااً فااال يصا أن يوكال عناه مان يتصاارف
يف الشركة نيابة عنه.
وعليه يكون تصرف مدير الشركة وجملس اإلدارة تصرفاً باطالً شرعاً.
 - 3إن كون الشركة املسامهة دائمية خياالف الشارع فالشاركة مان العقاود
اجلائزة شرعاً تبطل وت أحد الشاريكني وجنوناه واحلجار علياه وبالفساخ مان
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أحد الشركاء إذا كانت مكونة من شاريكني وأماا إذا كانات مكوناة مان شاركاء
فأل ا تنفسخ شراكة من مات أو جن أو حجر عليه وإذا مات أحاد الشاركاء
وله وارث ينظر فألن كان غاري رشايد فلايس لاه أن يساتمر يف الشاركة وإن كاان
رشاايداً لااه أن يقاايم علااى الشااركة ويااأذن لااه الش اريك يف التصاارف ولااه املطالبااة
بالقسمة .وإذا حجر على الشريك انفسخت الشركة؛ ألنّاه ال باد مان أن يكاون
الش اريك جا اائز التص اارف .فك ااون ش ااركة املس ااامهة دائمي ااة وتس ااتمر ب ااالرغم م اان
موت أحد الشركاء أو احلجر علياه جيعلهاا شاركة فاسادة أل ّ اا اشاتملت علاى
ش اارال فاس ااد يتعل ااق بكي ااان الش ااركة وماهي ااة العق ااد .وخالص ااة األم اار أن ش ااركة
املسااامهة مل تنعقااد شااركة أص االً؛ أل ّن الااذين وجاادوا هاام شااركاء املااال فقااا .ومل
يوجد شريك البادن ماع أن شاريك البادن شارال أساساي؛ أل ّن باه تنعقاد الشاركة
شا ااركة وبغا ااريه ال تنعقا ااد شا ااركة وال حتصا اال بتات ا ااً .ويف شا ااركات املسا ااامهة يا ااتم
عن اادهم االش ا اما بوج ااود ش ااركاء امل ااال ل اايس غ ااري .وتش ااتغل الش ااركة وتباش اار
أعماهلااا دون أن يوجااد ش اريك الباادن ودون أن يكااون لااه أي اعتبااار .وماان هنااا
كانت شركة باطلة أل ّ ا مل تنعقد شاركة شارعاً .اّ إن الاذين يباشارون التصارفات
يف الشااركة هاام جملااس اإلدارة وهاام وكااالء عاان املسااامهني أي عاان شااركاء املااال
والش اريك ال جيااوز لااه شاارعاً أن يوكاال عنااه وكاايالً يتصاارف يف الشااركة نيابااة عنااه
س اواء أك ااان ش اريك م ااال أم ش اريك ب ادن ألن عق ااد الش ااركة وق ااع علي ااه بذات ااه
فيجب أن يقوم هو بالتصرف فال يص أن يوكال عناه أو يا جر عناه مان يقاوم
بالتصارف والعماال بالشاركة .علااى أن شاريك املاال فقااا ال ميلاك شاارعاً التصاارف
يف الشااركة وال العماال فيهااا كش اريك مطلق ااً باال التصاارف يف الشااركة والعماال
فيه ااا حمص ااور بشا اريك البا ادن ل اايس غ ااري .وأيضا ااً ف ااألن الش ااركة املس ااامهة تص ااب
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شخص ااية معنوي ااة يك ااون هل ااذه الشخص ااية ح ااق التص اارف .والتص اارفات ش اارعاً ال
تص ا إالّ ماان إنسااان مشااخص لااه أهليااة التصاارف بااأن يكااون بالغ ااً عاااقالً أو
إيازاً عاااقالً .وكاال تصاارف مل يصاادر علااى هااذا الوجااه فهااو باطاال شاارعاً .فألسااناد
التصرف إىل شخصية معنوية ال جيوز بل ال باد مان إساناده إىل مان حياوز أهلياة
التصرف مان بات اإلنساان .لاذلك كانات شاركات املساامهة باطلاة وكانات مجياع
تصاارفا ا باطلااة ومجيااع األم اوال الاايت كساابت بواسااطتها أم اوال باطلااة كساابت
بتصرفات باطلة فال حيل ملكها.

أسهم شركة المساهمة
أسااهم الشااركة هااي أوراي ماليااة اثاال مثاان الشااركة يف وقاات تقااديرها وال
اثاال رأس مااال الشااركة عنااد إنشااائها .فالسااهم جاازء ال يتجازأ ماان كيااان الشااركة
وليس هو جزءاً من رأس ماهلا فهو ثابة سند لقيمة موجاودات الشاركة .وقيماة
األسااهم ليساات واحاادة وإ ااا تتغااري تسااب أرباااح الشااركة أو خسااار ا وهااي
ليست واحدة يف كال السانني بال تتفااوت قيمتهاا وتتغاري .وعلاى ذلاك فالساهم
ال ميثاال رأس املااال املاادفوع عنااد تأساايس الشااركة وإ ااا هااي -أي األسااهم -اثاال
رأس مال الشركة حني البيع أي يف وقت معني فهي كورقة النقد يهابا ساعرها
إذا كاناات سااوي األسااهم منخفضااة ويرتفااع حااني تكااون مرتفعااة .فالسااهم بعااد
باادء الشااركة يف العماال انساالخ عاان كونااه رأس مااال وصااار ورقااة ماليااة هلااا قيمااة
معينة.
واحلكم الشرعي يف األوراي املالية هو أنه ينظر فيها .فألن كانت ساندات
تتضاامن مبااالش ماان املااال احلااالل كالنقااد الااورقي الااذي لااه مقاباال ماان الااذهب أو
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الفضة يساويه أو ما شاكل ذلك فألن شراءها وبيعها يكون حاالالً أل ّن املاال
ال ااذي تتض اامنه ح ااالل وإن كان اات س ااندات تتض اامن مب ااالش م اان امل ااال احلا ارام
كسااندات الاادين الاايت يسااتثمر فيهااا املااال بالربااا وكأسااهم البنااو أو مااا شاااكل
ذلااك فااألن ش اراءها وبيعهااا يكااون حرام ااً؛ أل ّن املااال الااذي تتضاامنه مااال ح ارام.
وأس ااهم ش ااركات املس ااامهة ه ااي س ااندات تتض اامن مب ااالش خملوط ااة م اان رأس م ااال
حالل ومن رب حرام يف عقد باطل ومعاملة باطلة دون أي ايياز باني املاال
األصاالي وال ارب وكاال سااند منهااا بقيمااة حصااة ماان موجااودات الشااركة الباطلااة
وقااد اكتساابت هااذه املوجااودات عاملااة باطلااة ااى الشاارع عنهااا فكاناات ماااالً
حرام ااً فتك اون أسااهم شااركة املسااامهة متضاامنة مبااالش ماان املااال احل ارام .وبااذلك
صااارت هااذه األوراي املاليااة الاايت هااي األسااهم ماااالً حرام ااً ال جيااوز بيعهااا وال
شراؤها وال التعامل هبا.
بقياات مسااألة مااا وقااع فيااه املساالمون ماان ش اراء أسااهم شااركات املسااامهة
واشاماكهم يف تأسيسااها وماان وجااود أسااهم هلاام ميلكو ااا تكاام مسااامهتهم يف
هااذه الشااركات .هاال كااان عملهاام هااذا حرام ااً علاايهم مااع أ اام كااانوا جيهلااون
احلك اام الش اارعي ح ااني مس ااامهتهم أو أفت اااهم مش ااايخ مل ي اادركوا واق ااع ش ااركات
املس ااامهة م ااا ه اايو وه اال ه ااذه األس ااهم ال اايت حت اات تص اارفهم مل ااك هل اام وأما اوال
حالل عليهم ولاو كسابت عاملاة باطلاة شارعاًو أم حارام علايهم وال ميلكو ااو
وهل جيوز هلم بيع هذه األسهم للناس أو ال جيوزو
واجل اواظ علااى ذل ااك هااو أن اجله اال باااحلكم الشاارعي ل اايس عااذراً؛ ألنّااه
فرض عاني علاى كال مسالم أن ياتعلم ماا يلزماه يف حياتاه مان األحكاام الشارعية
ح يتأتى له القيام بالعمال حساب احلكام الشارعي .إالّ أناه إذا كاان احلكام إاا
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جيهل مثله على مثل الفاعل فال ي اخذ يف الفعل ويكون عمله صاحيحاً ولاو
كااان حكاام الشاارع فيااه أنااه باطاال .أل ّن «الرســول  ســمع معاويــة بــن الحكــم

شمت عاطسا وهو في الصالة فبعد أن فرغوا مـن الصـالة علّمـه الرسـول أن
يُ ّ
الك ــالم يبط ــل الص ــالة وتش ــميت الع ــاطس يبط ــل الص ــالة ول ــم ي ــأمره بإع ــادة
الصــالة»  .رو هااذا املعااىن مساالم والنسااائي ماان طريااق عطاااء باان يسااار؛ أل ّن

هااذا احلكاام وهااو كااون الكااالم يبطاال الصااالة كااان إااا جيهاال عااادة ملثاال ذلااك
الشخص فعذره الرسول فيه واعتس صاالته صاحيحة .وشاركات املساامهة كو اا
حرامااً شاارعاً ماان األحكااام الاايت جيهاال مثلهااا علااى كثااري ماان املساالمني ولااذلك
يعااذر فيهااا اجلهاال .فيكااون عماال الااذين اشاامكوا صااحيحاً ولااو كاناات الشااركات
باطلااة .كصااالة معاويااة باان احلكاام فأل ااا صااالة صااحيحة مااع أنااه عماال فيهااا مااا
يبطل الصالة ولكنه كان جيهل أن الكالم يبطال الصاالة .وإفتااء املشاايخ أيضااً
جيااري عليااه حكاام اجلهاال بالنساابة للمسااتفيت أمااا املفاايت فلاايس معااذوراً ألناّاه مل
يبااذل الوسااع يف فهاام واقااع شااركات املسااامهة قباال أن يعطااي احلكاام فيهااا .وأمااا
ملكيااة ها الء املسااامهني ل سااهم فهااي ملكيااة صااحيحة وهااي أماوال حااالل هلاام
م ااا دام حك اام الش اارع يف عمله اام أن ااه عم اال ص ااحي ول اايس بباط اال جلهله اام
ببطالنااه جه االً يعااذرون فيااه .وأمااا بيااع هااذه األسااهم ملساالمني فااال جيااوز؛ أل ااا
أوراي ماليااة باطلااة شاارعاً وحليااة ملكيتهااا جاااءت طارئااة ماان كااون اجلهاال يعااذر
فيه ااا .أم ااا إذا ع اارف احلك اام الش اارعي فيه ااا أو أص ااب إ ااا ال جيه اال مثل ااه عن ااد
الشخص فألنّه حين ذ يكون ماالً حراماً ال يباع وال يشام وال أن جيعال غاريه
يلي بيعه له.
وكيفي ااة ال ااتخلص م اان ه ااذه األس ااهم ال اايت ملك اات بس اابب جه اال احلك اام
الش اارعي فيه ااا تك ااون ت اال الش ااركة أو حتويله ااا إىل ش ااركة إس ااالمية أو لينظ ااروا
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شخص ااً غااري مساالم إاان يسااتحل أسااهم شااركات املسااامهة فيولااوه بيعهااا عاانهم
ويأخااذوا مثنهااا .فعاان سااويد باان غفلااة« :أن ب ــالال قــال لعمــر بــن الخط ــاب إن

عمالــك يأخــذون الخمــر والخنــازير فــي الخ ـراج ،فقــال :ال تأخــذوا مــنهم ولكــن
ولوهم بيعها وخذوا أنتم مـن الـثمن» رواه أباو عبياد يف األماوال .ومل ينكار أحاد

على عمر ذلك ماع أناه إاا ينكار لاو كاان خياالف الشارع فكاان إمجاعااً .فااخلمر
الذمااة وال تكااون ماااالً للمساالمني فلمااا أرادوا
واخلنااازير مااال ماان أم اوال أهاال ّ
إعطاءهااا للمساالمني باادل جزيااة أماارهم عماار أن ال يقبلوهااا وأن يولااوهم بيعهااا
ويأخذوا مثنها .وملا كانات األساهم مااالً مان أماوال الرأ االيني الغاربيني وال تكاون
ماااالً للمساالمني وقااد رلاات للمساالمني فااال يص ا أن يأخااذوها وليُاولّااوهم بيعهااا.
فكمااا أن حااق املساالمني يف اجلزيااة واخلاراج قااد اسااتقر يف اخلماار واخلنااازير وأباااح
هلاام عماار أن جيعل اوا الااذميني يلااون بيعهااا هلاام فكااذلك حااق املساالمني يف هااذه
األسهم جيوز هلم أن جيعلوا الذميني يلون بيعها هلم.

الجمعيات التعاونية
التعاونيااة هااي نااوع ماان أناواع الشااركات الرأ اليااة فهااي شااركة وإن ّياات
مجعيااة تعاونيااة .فهااي مسااامهة بااني جمموعااة أشااخاال اتفق اوا فيمااا بياانهم علااى
القيام مشمكني قتضى فعاليتهم اخلاصة.
وتنشا ا ااأ التعاونيا ا ااة يف الشا ا ااكل التجا ا اااري املا ا ااألوف هادفا ا ااة إىل مسا ا اااعدة
أعضا ا ااائها أو ضا ا اامان مصا ا اااحلهم االقتصا ا ااادية احملا ا ااددة وتكتسا ا ااب التعاونيا ا ااة
الشخصااية املعنويااة للشااركة .وبااذلك تلااف عاان اجلمعيااات األخاار بااأن تلااك
اجلمعيااات جمااردة أصاالً عاان األغاراض االقتصااادية .فالتعاونيااة تعماال علااى تنميااة
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رب أعضائها ولايس مصاا الغاري إاا يساتدعي خلاق ربااال متاني باني نشااطها
االقتصادي واقتصاديات األعضاء.
وت لااف اجلمعي اة التعاونيااة ماان عاادد ماان األعضاااء قااد يكااون ساابعة وقااد
يكون أقل وقد يكون أكثر ولكنهاا ال ت لاف مان شخصاني ا ناني فقاا .وهاي
علااى نااوعني :أحاادمها شااركة ذات حصااص تأسيسااية ميكاان فيهااا ألي فاارد ا اااذ
صاافة الشاريك تيااازة هااذه احلصااص .و انيهماا شااركة باادون حصااص تأسيسااية
يكااون االنتساااظ إليهاا باادفع باادل اشاما ساانوي حتاادده اجلمعيااة العامااة هلااا يف
كل دورة سنوية.
وجيب أن تتوفر يف التعاونية مخسة شروال:
حريااة االش اما يف التعاونيااة .فيبقااى باااظ االنتساااظ مفتوح ااً
أحاادها ّ -
أمااام أي شااخص باانفس الش اروال الس اارية علااى األعضاااء السااابقني وأن تك اون
أنظم اة التعاوني اة والقي اود والتحفظااات الاايت فيهااا منطبقااة عليااه س اواء أكاناات
هذه القياود ذات طاابع حملاي كأهال القرياة ماثالً أم ذات طاابع مهات كااحلالقني
مثالً.
انيهااا  -تساااوي التعاااونيني يف احلقااوي :وأهاام هااذه احلقااوي التصااويت
فيمن كل شريك صوتاً واحداً.
الثهااا  -حتديااد فائاادة معينااة للحصااص :تاادفع بعااح الشااركات التعاونيااة
للمسامهني الدائمني فائدة حمدودة إذا ما حت أرباحها بذلك.
رابعها ااا  -إعا ااادة فا ااائح أربا اااح االسا ااتثمار :تع ا اااد األربا اااح الص ا ااافية إىل
األعض ا اااء بنس ا اابة العملي ا ااات ال ا اايت أجروه ا ااا م ا ااع التعاوني ا ااة م ا اان مشا ا اميات أو
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استعمال خدمات التعاونية وأجهز ا.
خامسها  -وجوظ تشكيل روة تعاونية بمحيل االحتياطي.
وال ااذي يت ااوىل التص اارف بالش ااركة بألدار ااا ومباش اارة أعماهل ااا ه ااو جمل ااس
اإلدارة املنتخ ااب م اان اجلمعي ااة العمومي ااة ال اايت تت ااألف م اان املس ااامهني عل ااى أن
يكون لكل مساهم صاوت بغاح النظار عان أساهمه .فمان لاه مائاة ساهم ومان
له سهم واحد لكل صوت واحد يف انتخاظ اإلدارة.
واجلمعيااات التعاونيااة عاادة أن اواع منهااا تعاونيااة احلاارف ومنهااا التعاونيااة
االسا ااتهالكية ومنها ااا التعاونيا ااة الزراعيا ااة ومنها ااا التعاونيا ااة اإلنتاجيا ااة .وها ااي يف
مجلتهااا إمااا أن تكااون تعاونيااة اسااتهالكية فيقساام فيهااا الارب تسااب املشاميات
أو تعاونية إنتاجية فيقسم فيها الرب تسب اإلنتاج.
ه ااذه ه ااي اجلمعي ااات التعاوني ااة وه ااي مجعي ااات باطل ااة تن اااقح أحك ااام
اإلسالم وذلك ملا يلي:
 - 1إن اجلمعي ااة التعاوني ااة ش ااركة فيج ااب أن تس ااتكمل ش ااروال الش ااركة
اليت ناص عليهاا الشارع حا تصا والشاركة يف اإلساالم هاي عقاد باني ا ناني أو
أكثر يتفقان فيه على القياام بعمال ماا بقصاد الارب وعلاى ذلاك فاال باد مان
أن يكون يف الشركة بادن حا يتاأتى القياام بعمال مان قبال الشاركاء أي ال باد
من أن يكون يف الشركة بدن تكون له حصة حا تسامى شاركة شارعاً فاألن مل
يك اان يف الش ااركة م اان ميل ااك ويتص اارف فيق ااوم بالعم اال ال ااذي وج اادت الش ااركة
ألجلااه مل حتصاال شااركة .وإذا طبقنااا هااذا علااى اجلمعيااة التعاونيااة وجاادنا أنااه مل
حتصل هبا شركة شرعاً؛ أل ّ ا شركة قائمة على األموال وحدها ولايس فيهاا بادن
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ش اريك باال األم اوال وحاادها هااي الاايت وقعاات الش اراكة عليهااا .فلاام حيصاال فيهااا
االتفاااي علااى القيااام بعماال وإ ااا حصاال االتفاااي علااى وضااع أم اوال معينااة ماان
أجاال أن يوجاادوا إدارة تبحااث عماان يقااوم بالعماال .فاألشااخاال الااذين سااامهوا
يف الشركة اشمكت أمواهلم فقا فخلات باذلك الشاركة مان بادن .وعلاى ذلاك
فألن اجلمعية مل توجد بوجودها شركة شارعية خللوهاا مان شاراكة البادن .فهاي ال
تعتااس موجااودة ماان األساااس؛ أل ّن الشااركة عقااد علااى التصاارف ااال وال يتااأتى
التص اارف إالّ م اان ب اادن ف ااألذا خل اات من ااه مل تك اان ش ااركة ش اارعاً وكان اات ش ااركة
باطلة.
 - 2إن قس اامة ال ارب بنس اابة املشا اميات أو تس ااب اإلنت اااج ال بنس اابة
رأس املااال أو العماال ال مااوز أل ّن الشااركة إذا وقعاات علااى املااال كااان ال ارب
تابع ااً ل ااه وإذا وقع اات عل ااى العم اال ك ااان تابع ااً ل ااه .ف ااالرب إم ااا أن يك ااون تابع ااً
للمال أو العمل أو هلما معاً .أما اشماال قسمة الارب علاى حساب املبيعاات
أو حسااب اإلنتاااج فااال جيااوز ملخالفااة العقااد شاارعاً .وكاال شاارال ينااايف مقتضااى
العقااد أو لاايس ماان مصاالحة العقااد وال مقتضاااه فهااو شاارال فاسااد .وتقساايم
الرب حسب املشميات وحسب اإلنتاج ينايف مقتضى العقد؛ أل ّن العقاد يقاع
شاارعاً علااى املااال أو العماال فااالرب يكااون بنساابة املااال أو العماال فااألذا شاارال
الرب بنسبة املشميات واإلنتاج كان الشرال فاسداً.

التأمين
التأمني على احليااة أو علاى البضااعة أو علاى املمتلكاات أو علاى أي
نوع من أنواعه املتعددة هاو عقاد مان العقاود .فهاو عقاد باني شاركة التاأمني وباني
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الش ااخص امل ا من يطل ااب في ااه امل ا من م اان ش ااركة الت ااأمني أن تعطي ااه تعه ااداً ب ااأن
تعوض علياه إماا عاني ماا خساره أو مثناه بالنسابة للبضااعة أو املمتلكاات وإماا
مبلغااً ماان املااال بالنساابة للحياااة ومثلهااا .وذلااك حااني حصااول حااادث مااا يعيّنانااه
خااالل م ا ّدة معينااة مقاباال مبلااش معااني فتقباال الشااركة ذلااك .وبناااء علااى هااذا
اإلجياظ والقبول تتعهد شاركة التاأمني باأن تعاوض علاى املا من ضامن شاروال
معينة يتفق عليها الفريقان إما عني ما خساره أو مثناه حاني حصاول احلاادث
أو مبلغااً ماان املااال يتفااق عليااه .مثاال مااا إذا تلفاات بضاااعته أو تضااررت ساايارته
أو احامي بيتااه أو ساارقت إتلكاتااه أو مااات أو مااا شاااكل ذلااك خااالل ما ّدة
معينة مقابل أن يدفع هلا امل من مبلغاً معيناً مان املاال خاالل ما ّدة معيناة .ومان
هااذا يتبااني أن التااأمني هااو اتفاااي بااني شااركة التااأمني واملا من علااى نااوع التااأمني
وش ااروطه فه ااو عق ااد غ ااري أن ااه بن اااء عل ااى ه ااذا العق ااد ال ااذي مت بينهم ااا -وه ااو
االتفاااي -تعطااي الشااركة تعهااداً بااالتعويح أو دفااع مبلااش معااني ضاامن الشااروال
اليت جر االتفاي عليها .فألذا حصل للم من حادث ينطبق على بناود العقاد
صااارت الشااركة ملزمااة بااأن تعااوض العااني املتلفااة أو مثنهااا حسااب سااعر السااوي
حااني حصااول احلااادث .والشااركة هااي املخا ّارية بااني دفااع الااثمن أو تعااويح العااني
إىل امل ا من أو للغ ااري .وص ااار ه ااذا التع ااويح حق ااً م اان حق ااوي امل ا من يف ذم ااة
الشاركة جارد حصاول ماا ذكار يف العقاد إذا اقتنعات الشاركة باالساتحقاي أو
حكمت احملكمة بذلك.
وقد اصطل على هذا اسم التأمني .وقد يكاون التاأمني ملصالحة املا من
وقااد يكااون ملصاالحة غااريه كااأوالده وزوجتااه وسااائر ور تااه أو أي شااخص أو
مجاعااة يعياانهم املا من .وإطااالي اساام التااأمني علااى احلياااة أو علااى البضاااعة أو
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علا ااى الصا ااوت أو غا ااري ذلا ااك إ ا ااا ها ااو لتحبيا ااب ها ااذه املعاملا ااة للنا اااس .وإال
فاحلقيقااة أنااه ال ي ا من علااى احلي ااة وإ ااا ي ا من علااى احلصااول علااى مبلااش معااني
ألوالده أو لزوجته أو لسائر ور تاه أو ألي شاخص أو مجاعاة يعيانهم املا من
إذا حصاال لااه املااوت .وهااو ال ي ا من علااى البضاااعة وال علااى الساايارة وال علااى
املمتلكااات أو غااري ذلااك وإ ااا يا من علااى تعااويح العااني أو مثنهااا ماان املااال
إذا حصال لبضااعته أو لساايارته أو ملمتلكاتاه أو ألي شاايء ميلكاه ضاارر أو
تلااف .فهااو يف احلقيقااة ضاامانة للحصااول علااى مبلااش ماان املااال لااه أو لغااريه أو
على تعويح إذا حصل له شيء إا يفقده نفسه أو يتلف مالاه ولايس ضاماناً
حلياتااه أو إتلكاتااه .هااذا هااو واقااع التااأمني وبالتاادقيق فيااه يتبااني أنااه باطاال ماان
وجهني:
أح اادمها :إنا ااه عقا ااد ألنّا اه اتفا اااي با ااني طا اارفني ويشا ااتمل علا ااى اإلجيا اااظ
والقب ااول اإلجي اااظ م اان امل ا من والقب ااول م اان الش ااركة .فح ا يص ا ه ااذا العق ااد
شاارعاً جيااب أن يتضاامن شااروال العقااد الشاارعية فااألن تضاامنها ص ا وإال فااال.
والعقاد شاارعاً جيااب أن يقااع علااى عاني أو منفعااة فااألن مل يقااع علااى عااني أو مل
يقااع علااى منفعااة كااان باااطالً؛ ألناّاه مل يقااع علااى شاايء جيعلااه عقااداً شاارعاً؛ أل ّن
العقااد شاارعاً يقااع إمااا علااى عااني بعااوض كااالبيع والساالم والشااركة ومااا شاااكل
ذلااك وإمااا علااى عااني بغااري عااوض كاهلبااة وإمااا علااى منفعااة بعااوض كاإلجااارة
وإمااا علااى منفعااة بغااري عااوض كالعاريااة .فااال بااد ماان أن يقااع العقااد شاارعاً علااى
شيء .وعقد التأمني ليس عقداً وقع على عني وال علاى منفعاة وإ اا هاو عقاد
وقااع علااى تعهااد أي علااى ضاامانة .والتعهااد أو الضاامانة ال يعتااس عينااً ألنااه ال
يسااتهلك وال ت خااذ منفعتااه وال يعتااس منفعااة؛ ألنااه ال ينتفااع بااذات التعهااد ال
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باألجرة وال باإلعارة .وأما حصول املال بناء على هاذا التعهاد فاال يعتاس منفعاة
لااه وإ ااا هااو أ اار ماان ر ااار معاملااة ماان املعااامالت .وماان هنااا ال يعتااس أن عقااد
التاأمني وقاع علاى عاني وال علاى منفعااة فهاو عقاد باطال ألنّاه عقاد مل يسااتوف
الشروال الواجب توفرها يف العقد شرعاً ح يتم اعتباره عقداً.
انيهما :إن الشركة أعطت تعهداً للما ّمن ضامن شاروال خمصوصاة فهاو
ماان قبياال الضاامان فااال بااد ماان أن تطبااق عليااه الشااروال الاايت يطلبهااا الشاارع يف
الضمان ح يكون ضماناً شارعياً .فاألن تضامنها صا وإال فاال .وباالرجوع إىل
الضمان شرعاً يتبني ما يلي:
إن الضمان هو ضم ذماة الضاامن إىل ذماة املضامون عناه يف التازام احلاق.
فااال ب ااد في ااه م اان ض اام ذم ااة إىل ذمااة وال ب ااد في ااه م اان ض ااامن ومض اامون عن ااه
الذما ااة م اان غ ااري معاوضا ااة.
ومض اامون ل ااه .وه ااو أي الضا اامان الت ا ازام ح ااق يف ّ
ويشاامال يف صااحة الضاامان أن يكااون يف حااق ماان احلقااوي املاليااة الواجبااة أو
اليت ت ول إىل الوجوظ .فألذا مل يكن يف حق واجاب أو يا ول إىل الوجاوظ ال
يصا الضاامان .وذلااك أل ّن الضاامان ضاام ذمااة إىل ذمااة يف التازام احلااق فااألذا مل
يكن على املضمون عنه شيء فاال ضام فياه .وهاذا ااهر يف احلاق الواجاب .أماا
يف احلااق الااذي ي ا ول إىل الوجااوظ مثاال قااول رجاال الم ارأة :تزوجااي فالن ااً وأنااا
ضامن لك مهر فألن الضامن فيه قد ضم ذمته إىل ذمة املضامون عناه يف أناه
يلزمااه مااا يلزمااه وإن مااا يثباات يف ذمااة مضاامونه يثباات يف ذمتااه .أمااا إذا مل يكاان
هنا حق واجب على أحد أو حاق يا ول إىل الوجاوظ فاال يتحقاق فياه معاىن
الضاامان إذ ال يوجااد فيااه ضاام ذمااة إىل ذمااة فااال يصا الضاامان .وعلااى هااذا
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إذا مل يك اان احل ااق واجب ا ااً للمض اامون ل ااه علا ااى املض اامون عن ااه أو ال ي ا ا ول إىل
الوج ااوظ علا ااى املضا اامون عن ااه ال يص ا ا الضا اامان .إذ يش اامال أن يكا ااون ما اان
يضاامن عنااه ضااامناً للعااني إذا تلفاات أو هلكاات أو ضااامناً للاادين س اواء أكااان
الذمااة أم ضااامناً بااالقوة إذا كااان
ضااامناً بالفعاال إذا كااان احلااق واجبااً و ابتااً يف ّ
الذماة .فاألن مل يكان مان يضامن عناه ضاامناً
احلق ي ول إىل الوجوظ والثبوت يف ّ
ال بالفعاال وال بااالقوة ال يص ا الضاامان ألناّاه م ا مااا مل جيااب علااى املضاامون
عنااه مل جيااب علااى الضااامن .فمااثالً رجاال يتقباال ماان النّاااس الثياااظ فقااال رجاال
آلخر ادفع إليه يابك وأناا ضاامن .فتلفات الثيااظ هال يضامن الضاامن عمان
يتقبل الثيااظ مثنهااو واجلاواظ علاى ذلاك إناه إن تلفات الثيااظ بغاري فعلاه وال
تفريا منه مل يلزم الضامن شيء؛ ألنّاه مان األصال مل يلازم املضامون عناه شايء
فألذا مل يلزم األصيل فالضامن أوىل أن ال يلزمه .وعليه ال بد مان أن يكاون احلاق
واجبااً للمضاامون لااه علااى رخارين أو يا ول إىل الوجااوظ حا يصا الضاامان.
الذما ااة حا اااالً أو م ا ا الً شا اارال يف صا ااحة الضا اامان .إالّ أنا ااه ال
فثبا ااوت احلا ااق يف ّ
يش اامال أن يك ااون املض اامون عن ااه معلوما ااً وال يش اامال أن يك ااون املض اامون ل ااه
معلومااً .فيص ا الضاامان لااو كااان جمهااوالً .فلااو قااال شااخص آلخاار أعااا يابااك
لغسال فقال أخاف أن يتلفها فقال له أعا يابك لغسال وأنا ضاامنها لاك
إن تلفاات ومل يعااني غساااالً ص ا  .فلااو أعطاهااا لغسااال اّ تلفاات يضاامن ولااو
كااان املضاامون عنااه جمهااوالً .وكااذلك لااو قااال إن فالن ااً غسااال ماااهر وكاال ماان
يضع عنده ياباً فأنا ضامن الغسال من كل تلف ص ولو كان املضامون لاه
جمهوالً.
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ودليل الضمان واض فيه أنه ضم ذماة إىل ذماة وأناه ضامان حلاق ابات
الذمااة .وواضا فيااه أن فيااه ضااامناً ومضااموناً عنااه ومضااموناً لااه وواضا فيااه
يف ّ
أنااه باادون معاوض ااة .وفيااه املضاامون عن ااه جمه ااول واملضاامون ل ااه جمه ااول وه ااذا
الاادليل هااو مااا رواه أبااو داود عاان جااابر قااال« :كــان رســول اهلل  ال يصــلي
على رجل مات وعليه دين فأتي بميت فقال :أعليـه ديـنو قـالوا :نعـم دينـاران.

قال :صلوا على صاحبكم .فقال أبو قتادة األنصاري :همـا عل ّـي يـا رسـول اهلل

قـال :فصـلى عليـه رســول اهلل 

فلمـا فـتح اهلل علــى رسـول اهلل  قـال :أنــا

فعلي قضاؤه ومن ترك ماال فلورثته»
أولى بكل مؤمن من نفسه .فمن ترك دينا ّ
 .فهااذا احلااديث واضا فيااه أن أبااا قتااادة قااد ضاام ذمتااه إىل ذمااة املياات يف الت ازام
حااق مااا قااد وجااب للاادائن .وواضا فيااه أن يف الضاامان ضااامناً ومضااموناً عنااه
الذماة
ومضااموناً لااه وأنااه أي الضاامان الااذي ضاامنه كاال منهمااا التازام حااق يف ّ
ماان غااري معاوضااة .وواضا فيااه أن املضاامون عنااه وهااو املياات واملضاامون لااه وهااو
صاااحب الاادين كااان جمهااوالً عنااد الضاامان .فاحلااديث قااد تضا ّامن شااروال صااحة
الضمان وشروال انعقاده.
هذا هو الضمان شارعاً وبتطبياق تعهاد التاأمني علياه وهاو ضامان قطعااً
د أن التأمني خاال مان مجياع الشاروال الايت ناص عليهاا الشارع لصاحة الضامان
وانعقاااده .فااألن التااأمني لاايس فيااه ضاام ذمااة إىل ذمااة مطلق ااً .فشااركة التااأمني مل
تضاام ذمتهااا إىل ذم ااة أحااد يف الت ازام م ااال للم ا من فلاام يوج ااد ضاامان فك ااان
التااأمني باااطالً .والتااأمني ال يوجااد فيااه حااق مااا للم ا من عنااد أحااد قااد التزمتااه
ش ااركة الت ااأمني .إذ ل اايس للم ا ا من أي ح ااق م ااا عن ااد أح ااد وج اااءت الش ااركة
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وضاامنته فه ااو خااال ماان وج ااود احلااق املااا فتكااون الش ااركة مل تلت اازم أي حااق
مااا حا يصا أن يقااال إنااه ضاامان شاارعاً .وأيضااً فااألن مااا التزمتااه الشااركة ماان
التعااويح أو الااثمن أو دفااع املااال مل جيااب للمضاامون لااه عنااد عقااد التااأمني ماااه
رخا ارين ال ح اااالً وال م ا ا الً حا ا يص ا ا ض اامانه .فتك ااون ش ااركة الت ااأمني ق ااد
ضمنت ما ال جيب يف احلال وال جيب يف امل ل فيكون الضمان غاري صاحي
وبالتااا يكااون التااأمني باااطالً .عااالوة علااى أن التااأمني ال يوجااد فيااه مضاامون
عنااه؛ أل ّن شااركة التااأمني مل تضاامن عاان أحااد اسااتحق عليااه حااق ح ا يساامى
ضااماناً .فيكااون عقااد التااأمني قااد خااال ماان عنصاار أساسااي ماان عناصاار الضاامان
الالزم ااة ش اارعاً وه ااو وج ااود مض اامون عن ااه .ألنّااه ال ب ااد يف الض اامان م اان وج ااود
ضاامن ومضامون عناه ومضامون لاه .و ااا أن عقاد التاأمني مل يوجاد فياه مضاامون
عنااه فهااو باطاال شاارعاً .وأيضااً فااألن شااركة التااأمني حااني تعهاادت بتعااويح العااني
أو دفاع مثنهااا إذا تضاررت أو دفااع ماال عنااد حصاول احلااادث قاد التزماات هااذا
ال اادفع مقاب اال مبل ااش م اان امل ااال فه ااو الت ازام عاوض ااة وه ااو ال يص ا أل ّن ش اارال
صااحة الضاامان أن يكااون باادون معاوضااة فكااان التااأمني بوجااود املعاوضااة فيااه
ضماناً باطالً.
وهبااذا يظهاار مقاادار خلااو تعهااد التااأمني ماان شااروال الضاامان الاايت نااص
عليها الشرع وعدم استيفائه لشروال انعقاد الضامان وشاروال صاحته .وباذلك
يك ااون س ااند التعه ااد ال ااذي أعطت ااه الش ااركة وض اامنت ب ااه التع ااويح وال ااثمن أو
ضمنت املال باطالً من أساسه فيكون التأمني كله باطالً شرعاً.
وعلى هذا فاألن التاأمني كلاه حارام شارعاً ساواء أكاان التاأمني علاى احليااة
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أم عل ااى البض اااعة أم عل ااى املمتلك ااات أم عل ااى غ ااري ذل ااك .ووج ااه حرمت ااه أن
عقده عقد باطل شرعاً .وان التعهد الذي تعطياه شاركة التاأمني وجاب العقاد
تعهااد باطاال شاارعاً .فكااان أخااذ املااال تسااب هااذا العقااد وهااذا التعهااد حرامااً
وهو أكل مال بالباطل ويدخل يف مال السحت.
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الطرق الممنوع تنمية الملك بها
جعاال الشاارع اإلسااالمي تنميااة امللااك مقياادة يف حاادود ال جيااوز تعاادِّيها.
فمنع الفرد من تنمية امللك بطري معينة منها:

القمار
منع الشرع القمار منعاً باتاً واعتس املال الذي ي خذ بسببه غري إلو
قال ا تعاىل         :
           
           

 .      أكد حترمي اخلمر وامليسر بوجوه من التأكيد
منها تصدير اجلملة بأل ا ومنها أنه قر ما بعبادة األصنام ومنها أنه جعلهما
رجساً كما قال تعاىل       :ومنها أنه جعلهما

من عمل الشيطان والشيطان ال يأ منه إالّ الشر البحت ومنها أنه أمر
باالجتناظ ومنها أنه جعل االجتناظ من الفالح .وإذا كان االجتناظ فالحاً

كان االرتكاظ خيبة وخسراناً .ومنها أنه ذكر ما ينتج منهما من الوبال وهو
وقوع التعادي والتباغح من أصحاظ اخلمر والقمار وما ي ديان إليه من الصد
عن ذكر ا

وعن مراعاة أوقات الصالة وقوله    :من أبلش

ما ينهى به كأنه قيل :قد تُلي عليكم ما فيها من أنواع الصوارف واملوانع فهل
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أنتم مع هذه الصوارف واملوانع منتهونو ومن القمار أوراي اليانصيب مهما
كان نوعها ومهما كان السبب الذي وضعت له .ومن القمار الرهان يف سباي
اخليل .ومال القمار حرام ال جيوز الكه.

الربا
منع الشرع الربا منعاً باتاً مهما كانت نسبته سواء أكانت كثرية أم
يرد ألهله إن كانوا
قليلة .ومال الربا حرام قطعاً وال حق ألحد يف ملكيته و ّ

معاروفيان .قاال ا تعااىل:

        

             
              

              
وقال             :
ج

             

.      
والوص ااف الواق ااع للرب ااا ه ااو أن ه ااذه الفائ اادة ال اايت يأخ ااذها املا ارا ه ااي
اساتغالل جلهاد النّااس وهاي جازاء ماان غاري باذل جهاد .وأل ّن املاال الاذي ي خااذ
عليه ربا هو مضامون الفائادة غاري معارض للخساارة وهاذا خياالف قاعادة الغـرم
بــالغنم)  .ولااذلك كااان اسااتغالل املااال بالشااركة واملضاااربة واملساااقاة بشااروطها
جائزاً ألنّه تنتفع به اجلماعة وال يستغل جهد رخرين بل يكون وسيلة اكانهم
من االنتفاع اهد أنفسهم وهو معرض للخسارة كماا هاو معارض للارب وهاذا
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خبااالف الربااا .علااى أن حتاارمي الربااا إ ااا كااان بااالنص ومل يعلاال هااذا الاانص بعلااة
وقد جاءت السانّة مبيناة األماوال الربوياة .غاري أناه قاد يتباادر للاذهن أن صااحب
املال حمتف الاه وقاد ال يساخو باألقراض احملتااج لقضااء حاجتاه .وهاذه احلاجاة
تل على صاحبها فال بد من وسيلة لساد هاذه احلاجاة .علاى أن احلاجاة الياوم
تع ااددت وتنوع اات وص ااار الرب ااا قا اوام التج ااارة والزراع ااة والص ااناعة .ول ااذلك
وجاادت املصااارف البنااو ) للتعاماال بالربااا وال وساايلة غريهااا كمااا ال وساايلة بغااري
املرابني لسد احلاجات.
واجلاواظ علااى ذلاك أننااا نتحادث عاان اجملتماع الااذي يطباق فيااه اإلسااالم
مجيع ااه ومن ااه الناحي ااة االقتص ااادية ال ع اان اجملتم ااع بوض ااعه احلاض اار .أل ّن ه ااذا
اجملتم ااع بوض ااعه احلاض اار يع اايش عل ااى النظ ااام الرأ ااا ول ااذلك ب اارز في ااه ك ااون
املصرف البنك) من ضروريات احلياة .فصاحب املال الاذي يار نفساه حاراً يف
ملكه والذي ير أن له حرية االستغالل بالغش واالحتكاار والقماار والرباا
وغري ذلك دون رقابة من دولة أو تقيد بقانون ال شاك يف أن مثال هاذا يار
أن الربا واملصرف ضرورة من ضرورات احلياة.
ولا ااذلك وجا ااب أن يغا ااري النظا ااام االقتصا ااادي احلا ااا برمتا ااه وأن يوضا ااع
مكانااه -وضااعاً انقالبي ااً شااامالً -النظااام اإلسااالمي لالقتصاااد .فااألذا أُزياال هااذا
النظام وطباق النظاام اإلساالمي بارز للنااس أن اجملتماع الاذي يطباق اإلساالم ال
تظهاار فيااه الضاارورة إىل الربااا؛ أل ّن احملتاااج إىل االسااتقراض إمااا أن حيتاجااه ألجاال
الع اايش أو حيتاج ااه ألج اال الزراع ااة .أم ااا احلاج ااة األوىل فق ااد س اادها اإلس ااالم
بض اامان الع اايش لك اال ف اارد م اان أفا اراد الرعي ااة .وأم ااا احلاج ااة الثاني ااة فق ااد سا ا ّدها
اإلس ااالم ب ااألقراض احملت اااج دون رب ااا فق ااد رو اب اان حبّااان واب اان ماج ااه ع اان اب اان
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مساعود أن رساول ا  قااال« :مـا مــن مسـلم يقــرض مسـلما قرضــا مـرتين إالّ
ك ــان كص ــدقتها م ــرة»  .وإقا اراض احملت اااج من اادوظ وال يك ااره االس ااتقراض ب اال

يناادظ أيض ااً أل ّن الرسااول  كااان يسااتقرض .ومااا دام االسااتقراض موجااوداً
وه ااو من اادوظ للمق اارض واملس ااتقرض فق ااد ب اارز للن اااس أن الرب ااا ض اارر م اان أش ااد
األض ارار علااى احلياااة االقتصااادية باال باارز للعيااان أن الضاارورة تقضااي باسااتبعاد
الربااا وإجياااد احلوائاال الكثيفااة بينااه وبااني اجملتمااع بالتشاريع والتوجيااه وفااق نظااام
اإلسالم.

وإذا عاادم الربااا مل تبااق حاجااة للمصااارف البنااو ) املوجااودة اآلن .ويبقااى
بي اات امل ااال وح ااده يق ااوم ب ااألقراض امل ااال ب ااال فائ اادة بع ااد التحق ااق م اان إمكاني ااة
االنتف اااع بامل ااال .وق ااد أعط ااى عم اار ب اان اخلط اااظ م اان بي اات امل ااال للفالح ااني يف
العراي أمواالً الستغالل أرضهم .واحلكم الشرعي أن يعطى الفالحاون مان بيات
املااال مااا يتمكنااون بااه ماان اسااتغالل أراضاايهم إىل أن اارج الغااالل وعاان اإلمااام
أ يوسااف ويعط ــى للع ــاجز كفايت ــه م ــن بي ــت الم ــال قرض ــا ليعم ــل فيه ــا أي
األرض .وكمااا يقاارض بياات املااال الفالحااني للزراعااة يقاارض ماان هاام مااثلهم إاان
يقومااون باألعمااال الفرديااة الاايت حيتاااجون إليهااا لكفايااة أنفسااهم .وإ ااا أعط ااى
عما اار الفالحا ااني أل ّ ا اام يف حاجا ااة لكفايا ااة أنفسا ااهم يف العا اايش فا ااأعطوا هلا ااذه
الكفايا ااة ولا ااذلك ال يعطا ااى الفالحا ااون األغنيا اااء ما اان بيا اات املا ااال شا ااي اً لزيا ااادة
إنت اااجهم .ويق اااس عل ااى الفالح ااني م اان ه اام م ااثلهم فيم ااا ه اام يف حاج ااة إلي ااه
لكفايااة أنفسااهم يف العاايش فقااد «أعطــى الرســول رجــال حــبال وفأســا ليحتطــب
من أجل أن يأكل» .
علااى أن تاار الربااا ال يتوقااف علااى وجااود اجملتمااع اإلسااالمي أو وجااود
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الدولااة اإلسااالمية أو وجااود ماان يقاارض املااال باال الربااا ح ارام وجيااب تركااه س اواء
أوجاادت دولااة إسااالمية أم مل توجااد ووجااد جمتمااع إسااالمي أم مل يوجااد ووجااد
من يقرض املال أم مل يوجد.

الغبن الفاحش
الغاانب يف اللغااة اخلااداع يقااال غبنااه غبنااً يف البيااع والشاراء خدعااه وغلبااه
وغاانب فالن ااً نقصااه يف الااثمن وغااريه فهااو غااابن وذا مغبااون .والغاانب هااو بيااع
الشاايء بااأكثر إااا يساااوي أو بأقاال إااا يساااوي .والغاانب الفاااحش ح ارام شاارعاً
ألناّ ااه با اات يف احلا ااديث الصا ااحي طلا ااب تا اار الغا اانب طلب ا ااً جازم ا ااً فقا ااد رو
البخاااري عاان عبااد ا باان عماار رضااي ا عنهمااا أن رج االً ذكاار للناايب  أنااه
خياادع يف البيااوع فقااال« :إذا بايعــت فقــل ال ِخالبــة» ورو أيااد عاان أنااس «أن
رجال على عهد رسول اهلل  كان يبتاع ،وكان في عقدته ،يعني عقله ضـعف،

فــأتى أهلــه النبــي 

فقــالوا :يــا نبــي اهلل ،أحجــر علــى فــالن فإنّــه يبتــاع ،وفــي

عقدتـه ضــعف ،فــدعاه نبــي اهلل  فنهــاه عـن البيــع فقــال :يــا نبــي اهلل ،إنــي ال
أصبر عن البيع ،فقال  : إن كنت غير تارك للبيع فقل ها وها وال ِخالبة» .

ورو البازار عاان أنااس عاان الناايب  أنــه نهــى عــن بيــع المح ّفــالت .واخلالبااة -
بكسا اار اخلا اااء -اخلديعا ااة .فها ااذه األحاديا ااث قا ااد طلا ااب فيها ااا تا اار اخلالبا ااة أي
اخلديعااة واخلديعااة ح ارام .وماان هنااا كااان الغاانب حرام ااً .إالّ أن الغاانب احل ارام هااو
الغاانب الفاااحش؛ أل ّن علااة حتاارمي الغاانب هااو كونااه خديعااة يف الااثمن وال يساامى
خديعة إذا كان يسرياً ألنّه يكون مهاارة يف املسااومة وإ اا يكاون الغانب خديعاة
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إذا كااان فاحش ااً فااألذا باات الغاانب فااألن للمغبااون اخليااار إن شاااء فسااخ البيااع
وإن شاء أمضاه أي إذا هرت خديعة يف البيع جاز للمخادوع أن يارد الاثمن
ويأخ ااذ الس االعة إذا ك ااان بائع ااً وأن ي اارد املبي ااع ويأخ ااذ ال ااثمن إذا ك ااان مشا امياً
ولاايس لااه أخااذ األر أي لاايس لااه أن يأخااذ الفااري بااني مثاان الساالعة احلقيقااي
وبني الثمن الذي بيعت به أل ّن الرسول جعل له اخلياار باني أن يفساخ البياع أو
ميضاايه فقااا ومل جيعاال لااه غااري ذلااك رو الاادارقطت عاان حممااد باان حي ا باان
حبان قال :قاال علياه الصاالة والساالم« :إذا بعـت فقـل ال ِخالبـة ،ث ّـم أنـت فـي

كــل ســلعة تبتاعهــا بالخيــار ثــالث ليــال ،فــإن رضــيت فأمســك وإن ســخطت

فارددهــا علــى صــاحبها»  .وهااذا ياادل علااى أن املغبااون يثباات لااه اخليااار .إالّ أن
هذا اخليار .يثبت بشرطني أحدمها عدم العلم وقت العقد والثام الزياادة أو
النقصاان الفاااحش الاذي ال يتغااابن النّااس ثلهمااا وقات العقااد .والغانب الفاااحش
هاو ماا اصااطل التجاار علااى كوناه غبنااً فاحشااً .وال يقادر ذلااك بثلاث وال ربااع
ب اال ي اام الص ااطالح التج ااار يف البل ااد وق اات أج ااراء العق ااد؛ أل ّن ذل ااك خيتل ااف
باختالف السلع واألسواي.

التدليس في البيع
األصل يف عقد البيع اللزوم فما مت العقاد باإلجيااظ والقباول باني الباائع
واملشمي وانتهى جملس البيع فقد لزم عقد البيع ووجب نفاذه علاى املتباايعني.
إالّ أنه ملا كان عقد املعاملة جيب أن يتم على وجاه يرفاع املنازعاات باني النّااس
فقد حرم الشرع على النّاس التدليس يف البيع وجعله إمثاً ساواء حصال التادليس
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م اان الب ااائع أو املش اامي يف الس االعة أو العمل ااة فكل ااه حا ارام أل ّن الت اادليس ق ااد
حيصل من البائع وقد حيصل من املشامي .ومعاىن تادليس الباائع السالعة هاو أن
يكتم العيب عن املشامي ماع علماه باه أو يغطاي العياب عناه اا ياوهم املشامي
عدمه أو يغطي السلعة ا يظهرهاا كلهاا حسانة .ومعاىن تادليس املشامي الاثمن
هااو أن يزيااف العملااة أو يكااتم مااا فيهااا ماان زيااف مااع علمااه بااه .وقااد خيتلااف
الااثمن باااختالف املبيااع ألجاال التاادليس وقااد يرغااب املشاامي بالساالعة بساابب
التاادليس .فهااذا التاادليس اميااع أنواعااه ح ارام ملااا رو البخاااري عاان أ هرياارة
ص ّـروا اإلبـل والغـنم ،فمـن ابتاعهـا بعـ ُد ،فإنّـه بخيـر
عن النايب  أناه قاال« :ال تُ َ
النظرين ،بعد أن يحتلبها ،إن شاء أمسك ،وإن شاء ردها وصاع تمر» وملا رو
ابن ماجه عن أ هريرة عن النيب  أنه قاال« :مـن ابتـاع مص ّـراة فهـو بالخيـار
رد مثاان لبنهااا
ثالثــة أيــام ،فــإن ردهــا ،ر ّد معهــا صــاعا مــن تمــر ال ســمراء» واملاراد ّ
ال ااذي حلب ااه ومل ااا رو البا ازار ع اان أن ااس ع اان الن اايب « : أن ــه نه ــى ع ــن بي ــع
المحفالت»  .فهذه األحادياث صارحية يف النهاي عان تصارية اإلبال والغانم ويف
النهي عن بيع احملفالت وهي اليت مل حتلب ح يظهر ضرعها كبرياً أو يتاوهم
أ ااا حلااوظ أل ّن ذلااك خديعااة وأن ذلااك حارام .ومثاال ذلااك كاال عماال يغطااي
العيب أو يكتم العيب فألن ذلك كله تدليس حيارم فعلاه ساواء أكاان ذلاك يف
الساالعة أم العملااة؛ ألناّاه غاانب .وال جيااوز للمساالم أن يغااش يف الساالعة أو العملااة
بال جياب علياه أن يبااني ماا يف السالعة مان عيااب وعلياه أن يوضا ماا يف العملااة
م اان زي ااف .وأن ال يغ ااش الس االعة م اان أج اال أن ت ااروج أو تب اااع ب ااثمن أغل ااى وال
يغااش العملااة ماان أجاال أن تُقباال مثن ااً للساالعة؛ أل ّن الرسااول  ااى عاان ذلااك
ي ااً جازم ااً .فقااد رو اباان ماج اه عاان عقبااة باان عااامر عاان الناايب  أنااه قااال:
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«المسـلم أخـو المسـلم ،وال يحـل لمسـلم بـاع مـن أخيـه بيعـا فيـه عيـب إالّ بيّنــه
لـه» ورو البخااري عان حكايم بان حازام عان النايب  قاال« :البيّعـان بالخيــار

مـا لـم يتفرقـا ،فـإن صـدقا وبينـا بـورك لهمـا فـي بيعهمـا ،وإن كتمـا وكـذبا محقـت

بركــة بيعهمــا»  .وقااال عليااه الصااالة والسااالم« :لــيس منــا مــن غــش» رواه اباان
ماجا اه وأب ااو داود م اان طري ااق أ هري اارة .وم اان ح اااز ش ااي اً بالت اادليس والغ ااش ال
ميلكه؛ ألنّاه لايس مان وساائل التملاك بال مان الوساائل املنهاي عنهاا وهاو ماال
حارام ومااال سااحت .قااال عليااه الصااالة والسااالم« :ال يــدخل الجنــة لحــم نبــت
من سحت النـار أولـى بـه» رواه أياد مان طرياق جاابر بان عباد ا  .وإذا حصال
الت اادليس سا اواء أك ااان بالس االعة أم بالعمل ااة ص ااار للم اادلس علي ااه اخلي ااار إم ااا أن
يفسخ العقد أو ميضيه ولايس لاه غاري ذلاك .فاألذا أراد املشامي إمساا السالعة
املعيبااة أو املدلسااة وأخااذ األر أي الفااري بااني مثنهااا ماان غااري عيااب ومثنهااا
بالعيااب فلاايس لااه ذلااك؛ أل ّن الناايب  مل جيعاال لااه أرشااً وإ ااا خااريه يف شااي ني
«إن شاء أمسك وإن شاء ردها» رواه البخاري عن أ هريرة.
وال يشا اامال أن يكا ااون البا ااائع عامل ا ااً بالتا اادليس أو العيا ااب ح ا ا يثبا اات
اخليااار باال يثباات اخليااار للماادلس عليااه جاارد حصااول التاادليس س اواء أكااان
الب ااائع عاملا ااً أم غ ااري ع ااامل؛ أل ّن األحادي ااث عام ااة وأل ّن واق ااع البي ااع يك ااون ق ااد
حصاال علااى مااا ااي عنااه وهااذا خبااالف الغاانب فألناّاه يشاامال فيااه العلاام بااالغنب؛
ألنّه إن مل يكن عاملاً مل يكن الواقع أنه غابن ح يكاون هناا حاق للمغباون.
كأن ينازل ساعر الساوي ويكاون الباائع غاري عاامل باذلك فيبياع اّ يتباني أناه بااع
بأكثر إا يساوي فألنّه ال يعتس غبناً وال خيري فيه املشمي؛ أل ّن البائع وهاو غاري
عامل بنزول السعر ال يصدي عليه أنه غابن.
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االحتكار
ومينااع االحتكااار مطلق ااً وهااو ح ارام شاارعاً لااورود النهااي اجلااازم عنااه يف
صاري احلاديث .فقاد روي يف صااحي مسالم عان ساعيد باان املسايب عان معماار
اباان عبااد ا العاادوي أن الناايب  قااال« :ال يحتكــر إالّ خــاطئ» ورو القاساام
عاان أ أمامااة قااال« :نهــى رســول اهلل  أن يُحتكــر الطعــام» أخرجااه احلاااكم يف
املسا ااتدر وابا اان أ شا اايبة يف مصا اانفه .ورو مسا االم بألسا ااناده عا اان سا ااعيد با اان
عماراً قااال :قاال رسااول ا « :مــن احتكــر فهــو خــاطئ» فااالنهي
املساايب أن ُم ّ
يف احل ااديث يفي ااد طل ااب ال اام وذم احملتك اار بوص اافه أن ااه خ اااط -واخل اااط
املذنب العاصي -وهذا قريناة تادل علاى أن هاذا الطلاب للام يفياد اجلازم ومان
هن ااا دلّاات األحادي ااث عل ااى حرم ااة االحتك ااار .واحملتك اار ه ااو م اان جيم ااع الس االع
انتظ اااراً لغالئه ااا حا ا يبيعه ااا بأس ااعار غالي ااة تي ااث يض اايق عل ااى أه اال البل ااد
شراؤها .أما كون احملتكار هاو مان جيماع السالع انتظااراً للغاالء فا ن معاىن كلماة
حكا اار يف اللغا ااة اسا ااتبد ومنا ااه االسا ااتبداد تا اابس البضا اااعة كا ااي تبا اااع با ااالكثري
واحتكاار الشاايء يف اللغااة مجعااه واحتبسااه انتظاااراً لغالئااه فيبيعااه بااالكثري .وأمااا
كااون شاارال انطباااي االحتكااار كونااه يبلااش حااداً يضاايق علااى أهاال البلااد ش اراء
السلعة احملتكرة؛ ف ن واقع االحتكار ال حيصل إالّ يف هذه احلال فلاو مل يضاق
علااى النّاااس ش اراء الساالعة ال حيصاال مجااع البضاااعة وال االسااتبداد هبااا كااي تباااع
بااالكثري .وعلااى هااذا فلاايس شاارال االحتكااار أن يشامي الساالعة باال جماارد مجعهااا
انتظ اااراً للغ ااالء حا ا بيعه ااا ب ااالكثري يعت ااس احتك اااراً سا اواء مجعه ااا بالشا اراء أم
مجعها من غلة أراضايه الواساعة النفاراده هباذا الناوع مان الغلاة أو لنادرة زراعتهاا
أو مجعها من مصانعه النفراده هبذه الصناعة أو لنادرة هاذه الصاناعة كماا هاي
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حال االحتكارات الرأ الية .فاأل م حيتكارون صاناعة شايء بقتال مجياع املصاانع
إالّ صااناعتهم اّ يتحكمااون يف السااوي فااألن ذلااك كلااه احتكااار ألناّاه يصاادي
عليه منطوي كلمة احتكر وحيتكار لغاة فااحلُكرةُ واالحتكاار هاو حصار السالعة
أو السلع عن البيع انتظاراً لغالئها فيبيعها بالكثري.
واالحتكااار ح ارام يف مجيااع األشااياء ماان غااري فااري بااني قااوت اآلدمااي أو
قوت الدواظ وغريه ومن غري فري بني الطعام وغريه ومن غري فري بني ماا هاو
من ضاروريات النّااس أو مان كمالياا م وذلاك أل ّن معاىن احتكار يف اللغاة مجاع
الشيء مطلقاً ومل تأت عىن مجع الطعام أو القوت أو ضاروريات النّااس بال
مجع الشيء فال يص أن صص بغري معناها اللغاوي وأل ّن ااهر األحادياث
الصحيحة اليت وردت يف االحتكاار يادل علاى حتارمي االحتكاار يف كال شايء
وذلااك أل ّن األحاديااث جاااءت عامااة ماان غااري صاايص فتبقااى علااى عمومهااا.
وأما ما ورد يف بعح الروايات ألحاديث االحتكار من تسليا االحتكار علاى
الطعام كحديث « ى رسول ا أن حيتكر الطعام» وغاري ذلاك مان الرواياات
فااألن ذكاار الطعااام يف احلااديث ال جيعاال االحتكااار خاص ااً بالطعااام وال يقااال يف
ذلااك إن النهااي عاان االحتكااار ورد يف بعااح الروايااات عام ااً وبعااح الروايااات
خاصااً بالطعااام فيحماال العااام علااى اخلااال ال يقااال ذلااك أل ّن كلمااة الطعااام
يف الرواي ااات ال اايت ذكر ااا ال تص اال لتخص اايص الرواي ااات العام ااة ب اال ه ااو م اان
التنصيص على فرد من األفراد اليت يطلق عليها العام.
أما ملاذا ال تصل أحاديث الطعام للتخصايص فا ن املخصاص جياب أن
يك ا ااون ج ا اازءا م ا اان الع ا ااام أي أن يك ا ااون الطع ا ااام ج ا اازءا م ا اان عم ا ااوم أحادي ا ااث
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االحتكااار ولكاان بااالنظر يف أحاديااث االحتكااار يتبااني أ ااا تفيااد العمااوم يف كاال
من حيتكر أي يف احملتكرين فحاديث مسالم ال حيتكار هاو فعال منفاي فيفياد
العمااوم يف احملتك ارين وروايااة مساالم األخاار ماان احتكاار فهااي كااذلك تفيااد
العمااوم يف كاال حمتكاار ...وكلم ااة الطعااام وهااي م اادة حمتكاارة ال صااص عم ااوم
احملتكرين أل ا ليست جزءا منهم.
وقااد يقااال إن حااديثي مساالم املااذكورين أعاااله «ال حيتكا ُار إال خاااط ك »
«م اان احتك اار فا ُه ااو خ اااط ك » وإن كان ااا يفي اادان يف منطوقهم ااا عم ااوم احملتكا ارين
لكاان فهومهمااا يفياادان عمااوم املااادة احملتكاارة وعناادها يصاال حااديث الطعااام
نطوقااه لتخصاايص مفهااوم حااديثي مساالم عاان احملتك ارين ...ال يقااال ذلااك ألن
املنطااوي ال خيصااص املفهااوم .وعليااه فااألن االحتكااار حماارم يف كاال شاايء فاااحملتكر
يتحكم يف السوي ويفرض علاى النّااس ماا يشااء مان أساعار باحتكااره السالعة
عن ااده فيض ااطر النّاااس لش ارائها من ااه ب ااالثمن الغ ااا لع اادم وجوده ااا عن ااد غ ااريه.
فاحملتكر يف حقيقته يريد أن يغلي السعر على املسلمني وهذا حارام ملاا روي عان
معقاال باان يسااار قااال :قااال رسااول ا « : مــن دخــل فــي شــيء مــن أســعار
المســلمين ،ليغليــه علــيهم ،كــان حقــا علــى اهلل أن يقعــده ُبعظْــم مــن النــار يــوم
القيامة» .

التسعير
جعاال ا لكاال شااخص أن يبيااع ساالعته بالسااعر الااذي يرضاااه رو اباان
ماجه عن أ سعيد قال :قال « :إنما البيع عـن تـراض»  .ولكان ملاا كانات
الدولااة مظنااة التسااعري علااى النّاااس فقااد حاارم ا عليهااا أن تضااع أسااعاراً معينااة
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للسلع مس النّاس على البيع والشراء تسبها؛ ولذلك جاء النهي عن التسعري.
والتس ااعري ه ااو أن ي ااأمر الس االطان أو نواب ااه أو ك اال م اان و م اان أم ااور
املس االمني أما اراً أه اال الس ااوي أن ال يبيعا اوا الس االع إالّ بس ااعر ك ااذا فيمنعا اوا م اان
الزيااادة عليااه ح ا ال يغل اوا األسااعار أو النقصااان عنااه ح ا ال يضاااربوا غااريهم
أي مينعااون ماان الزيااادة أو الاانقص عاان السااعر املقاارر ملصاالحة النّاااس وذلااك بااأن
تتاادخل الدولااة يف األسااعار وتضااع للساالع أو لبعضااها أسااعاراً معينااة وانااع كاال
واحد من أن يبيع بأكثر من السعر الذي عينتاه أو بأقال مناه ملاا تار يف ذلاك
ماان مصاالحة اجملمااوع .وقااد حا ّارم اإلسااالم التسااعري مطلقااً ملااا رو اإلمااام أيااد
عن أنس قال« :غـال السـعر علـى عهـد رسـول اهلل  فقـالوا :يـا رسـول اهلل لـو
سـ َّـعرت .فقــال :إن اهلل هــو الخــالق ،القــابر ،الباســط ،ال ـرازق ،المســعر ،وإنــي
ألرجو أن ألقى اهلل ،وال يطلبني أحد بمظلِمة ظلمتها إيـاه ،فـي دم ،وال مـال» .
وملااا رو أبااو داود عاان أ هرياارة قااال« :إن رج ــال ج ــاء فق ــال :ي ــا رس ــول اهلل،

سعر .فقال :بـل اهلل
ثم جاءه رجل فقال :يا رسول اهللّ ،
ّ
سعر .فقال :بل ادعواّ .

يخفــر ويرفــع»  .وهااذه األحاديااث تاادل علااى حتاارمي التسااعري وأنااه مظلمااة ماان
املظامل اليت ترفع الشكو على احلاكم إلزالتها وإذا فعلهاا احلااكم أا عناد ا
ألناّاه فعاال حرام ااً .وكااان لكاال شااخص ماان رعيتااه أن يرفااع الشااكو إىل حمكمااة
املظااامل علااى هااذا احلاااكم الااذي سا ّاعر س اواء أكااان والي ااً أم خليفااة يشااكو هلااا
هذه املظلمة لتحكم عليه وتقوم بألزالة هذه املظلمة.
وحترمي التسعري عام جلميع السلع ال فري يف ذلك بني ما كاان قوتااً وماا
مل يك اان ك ااذلك؛ أل ّن األحادي ااث تنه ااى ع اان التس ااعري مطلقا ااً فه ااي عام ااة وال
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يوجد ما خيصصه بالقوت أو بغريه فكانت حرمة التسعري عاماة تشامل تساعري
كل شيء.
األماة يف مجياع الظاروف
وواقع التسعري أنه ضارر مان أشاد األضارار علاى ّ
ساواء أكااان ذلااك يف حالااة احلاارظ أم يف حالااة الساالم ألناّاه يفاات سااوقاً خفيااة
يبياع النّاااس فيهااا بيعااً مسااتوراً عاان الدولااة بعيااداً عاان مراقبتهااا وهااي مااا يساامو ا
الس ااوي الس ااوداء .فمتف ااع األس ااعار وحي ااوز الس االعة األغني اااء دون الفق اراء وأل ّن
حتديااد الااثمن يا ر يف االسااتهال فيا ر يف اإلنتاااج ور ااا ساابب أزمااة اقتصااادية.
وفوي ذلك فألن النّاس مسلطون على أمواهلم أل ّن معاىن ملكياتهم هلاا أن يكاون
هلاام ساالطان عليهااا والتسااعري حجاار علاايهم وهااو ال جيااوز إالّ باانص شاارعي ومل
يرد نص بذلك فال جيوز احلجر على النّاس بوضع مثن معني لسالعهم ومانعهم
م اان الزي ااادة علي ااه أو ال اانقص عن ااه .أم ااا م ااا حيص اال م اان غ ااالء األس ااعار يف أي ااام
احلروظ أو األزمات السياسية فألنّه ناتج إما من عدم توفرهاا يف الساوي بسابب
احتكارها أو بسبب ندر ا .فاألن كاان عادم وجودهاا نامااً عان االحتكاار فقاد
حرمه ا وإن كاان نامااً عان نادر ا فاألن اخلليفاة ماأمور برعاياة مصاا النّااس
ّ
فعليه أن يسعى لتوفريها يف السوي يف جلبها من أمكنتهاا .وهباذا يكاون قاد مناع
الغااالء .وعمــر بــن الخطــاب فــي عــام المجـاعـ ـة ،الــذي ســمي عــام الرمــادة ،لمــا

حصلت المجاعة في الحجاز فقط لندرة الطعام فـي تلـك السـنة وقـد غـال مـن

جراء ندرته ،فلم يضع أسعارا معينة للطعام بل أرسل وجلب الطعـام مـن مصـر،

وبالد الشام ،إلى الحجاز فرخص دون حاجة إلى التسعير.

199

حق التصرف باإلنفاق صلة ونفقة
ومن حق التصرف اإلنفاي .وإنفاي املال هو بذله بال عوض .أما بذله
بعوض فال يسمى إنفاقاً .قال تعاىل       :وقاال:

 

   وقال .       :وقد جر اإلسالم
على طريقته فحدد طري اإلنفاي ووضع هلا ضوابا ومل يم صاحب املال
مطلق التصرف ينفق املال كما يشاء بل حدد كيفية التصرف اله يف حياته
وتصرف الفرد اله بنقل ملكيته لغريه بال عوض إما أن يكون
وبعد إاتهّ .
بألعطائه للناس وإما بألنفاقه على نفسه وعلى من مب عليه نفقته .ونفاذ
هذا اإلنفاي إما أن يكون حال حياته كاهلبة واهلدية والصدقة والنفقة.
وإما أن يكون بعد وفاته كالوصية .وقد تدخل اإلسالم يف هذا التصرف فمنع
الفرد من أن يهب أو يهدي للعدو يف حالة احلرظ ما يتقو به على
املسلمني ومنعه من أن يتصدي عليه يف هذه احلالة .ومنع الفرد من أن يهب
أو يهدي أو يتصدي إالّ فيما يُبقي له ولعياله غىن .فألن أعطى ما ال يبقي
لنفسه وعياله بعده غىن فُسخ كلُّه؛ قال رسول ا « : خير الصدقة ما

كان عن ظهر غنى ،وابدأ بمن تعول» رواه البخاري عن أ هريرة .ورو
الدارمي عن جابر بن عبد ا

قال« :بينما نحن عند رسول اهلل 

إذ جاءه

رجل بمثل البيضة من ذهب ،أصابها في بعر المغازي قال أيد :يف بعح
املعادن وهو الصواظ) فقال :يا رسول اهلل ،خذها مني صدقة ،فواهلل مالي مال

200

ثم جاءه من
ثم جاءه عن ركنه األيسر فقال مثل ذلكّ ،
غيرها ،فأعرض عنهّ ،
ثم قال :هاتها ،مغضبا ،فحذفه بها حذفة لو أصابه
بين يديه فقال مثل ذلكّ ،

ثم قال :يَـ ْع َمد أحدكم إلى ماله ،ال يملك غيره ،فيتصدق
ألوجعه ،أو عقرهّ ،
ثم يقعد يتكفف النّاس .إنما الصدقة عن ظهر غنى .خذ الذي لك ال
بهّ ،

حاجة لنا به فأخذ الرجل ماله»  .والغىن الذي يبقيه اإلنسان له ولعياله هو
إبقاء ما يكفيه من احلاجات الضرورية وهي املأكل وامللبس واملسكن
واحلاجات الكمالية اليت تعتس من لوازم مثله حسب معيشته العادية أي ما
يكفيه باملعروف بني النّاس .ويقدر ذلك تسب حاجته املعتادة مع احملافظة
على مستو معيشته اليت يعيش عليها هو وعياله ويعياش عليها أمثاله من
النّاس .وأما قاوله تعااىل         :
فليس معناه ولو كان هبم فقر كما يتوهم بل معناه ولو كان هبم حاجة أكثر
إا يسد حاجا م األساسية بدليل أن الذين فيهم فقر أعطاهم الرسول ومل
مينع إالّ الذين ليس هبم فقر إىل املال .وخصاصة هنا معناها خلّة وأصلها
خصاال البيت وهي فروجه .فاآلية كلها      :

          أي أن األنصار مل
تتبع نفوسهم ما أعطي املهاجرون ومل تطم إىل شيء حيتاج إليه ولو كانت
لديهم حاجة إىل املال إلنفاقه يف ش و م ال لسد فقرهم وعوزهم .واملراد من
النهي عن الصدقة يف قوله عليه الصالة والسالم« :إنما الصدقة عن ظهر
ثم يقعد
غنى» وقولهَ « :
يعمد أحدكم إلى ماله ،ال يملك غيره ،فيتصدق بهّ ،
يتكفف النّاس» من حديث واحد رواه الدارمي هو أن الفقري الذي مل يشبع
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حاجاته األساسية ال جيوز له أن يتصدي ا هو ضروري له لساد حاجاتاه
األسااسياة أل ّن الصدقة إ ا تكون عن هار غىن أي عن هار اساتاغنااء عن
الناّاس يف إشاباع احلاجاات األساسية .أما الذي لديه مال يزياد عن حاجته
األساسية وبعد أن أشبع حاجاته األساسية هذه ير أن به حاجة إىل قضاء
مصا تزيد على حاجاته األساسية أي إىل حاجات كمالية فيندظ هلذا أن
يفضل الفقراء على نفسه :أي ي ر الفقراء على نفسه ولو كان يف حاجة إىل
ماله ليشبع حاجاته الكمالية.
وكذلك منع اإلسالم الفرد من أن يهاب أو يهادي أو يوصاي وهاو يف
مرض املوت وإذا وهب أو أهد أو أوصاى وهاو يف مارض املاوت ال تنفاذ
إالّ يف لااث مالااه .رو الاادارقطت عاان أ الاادرداء قااال :قااال رسااول ا : 
«إن اهلل تص ــدق عل ــيكم بثل ــث أم ــوالكم عن ــد وف ــاتكم ،زي ــادة ف ــي حس ــناتكم،
ليجعلهــا لكــم زيــادة فــي أعمــالكم»  .ورو عماران باان حصااني« :أن رجــال مــن

األنصار أعتق ستة أعبد له في مرضه ،ال مال له غيرهم ،فاستدعاهم رسـول اهلل

 فج ـ َّزأهم ثالثــة أج ـزاء ،وأقــرع بيــنهم ،ف ـأعتق اثنــين وأرق أربعــة»  .وإذا مل
ينفاذ تصاارف اإلنسااان بااالعتق مااع حااث الشااارع عليااه فغااريه ماان التصاارفات ال
ينفذ من باظ أوىل.

هذا كله يف تصرف الفرد بألعطائه للناس .أما تصرفه بألنفاقاه علاى نفساه
وعلى من مب عليه نفقته فقد تدخل اإلسالم يف هذه النفقة ورسم هلاا سابيالً
سوياً فمنع الفرد من أمور منها:
أ  -منع الفرد من اإلسراف يف اإلنفاي واعتسه سفهاً يوجب منع
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السفيه واملبذر من التصرف بأمواله باحلجر عليه وإقامة غريه وصياً عليه
ليتوىل عنه التصرف بأمواله ملصلحته .قال تعاىل     :
جج

 .        فنهى عز وجل عن إيتاء
السفهاء املال ومل جيعل هلم إالّ أن يرزقوهم فيها من األكل والكسوة .وقال

تعاىل:

              
ج

    فأوجب الوالية على السفيه .وعن املغرية بن شعبة أن
رسول ا « نهى عن إضاعة المال» .من حديث رواه الدارمي والشيخان.
واإلسراف والتبذير كلمتان هلما معىن لغوي ومعىن شرعي وقد غلب
على النّاس املعىن اللغوي وبعدوا عن املعىن الشرعي فصاروا يفسرو ما بغري
ما أراد الشرع منهما .أما معنامها اللغوي فألن السرف واإلسراف معناه ماوز

احلد واالعتدال ضد القصد .والتبذير يقال بذ ّّّر املال تبذيراً فرقه إسرافاً
وبدده .هذا هو معنامها اللغوي .أما معنامها الشرعي فألن اإلسراف والتبذير

هو إنفاي املال فيما ى ا عنه .فكل نفقة أباحها ا تعاىل أو أمر هبا
كثرت أو قلت فليست إسرافاً وال تبذيراً .وكل نفقة ى ا عنها قلّت أو
كثرت فهي اإلسراف والتبذير .وقد روي عن الزهري أنه كان يقول يف قوله
تعاىل             :قال ال
انعه من حق وال تنفقه يف باطل .وقد وردت كلمة اإلسراف يف القررن الكرمي
يف عدة ريات

          

  فاإلسراف هنا إ ا هو اإلنفاي يف املعاصي أما ال ُقرظ فال إسراف

فيها .ومعىن اآلية ال تنفقوا أموالكم يف املعاصي وال تبخلوا هبا ح عن
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املباحات بل أنفقوها فيما هو أكثر من املباحات أي يف الطاعات .فاإلنفاي
يف غري املباحات مذموم والبخل عن املباحات مذموم واملمدوح هو اإلنفاي
يف املباحات والطاعات .وقال تعاىل       :
وهذا ذم من ا لسسراف وهو اإلنفاي يف املعاصي وقد وردت كلمة املسرفني
قال تعاىل:

عىن املعرضني عن ذكر ا

       

            أي زين
الشيطان بوسوسته ما كان يعمله املسرفون من اإلعراض عن الذكر واتباع
الشهوات .فسمى املعرضني عن ذكر ا املسرفني .ووردت كلمة املسرفني عىن
الذين غلب شارهم على خيارهم قاال تعااىل:

     

             

    عن قتادة :أن المراد بالمسرفين هنا هم المشركون .وعن
جماهد :المسرفين السفاكي الدماء بغير حلها .وقيل الذين غلب شرهم خيرهم

هم المسرفون .وقد وردت كلمة املسرفني عىن املفسدين .قال تعاىل:

 
جج

            

 .  فهذه اآليات كلها ليس املراد من اإلسراف فيها املعىن
اللغوي مطلقاً بل املراد معان شرعية .وهي حني تذكر اانب اإلنفاي يراد
منها إنفاي املال يف املعاصي فتفسريها باملعىن اللغوي ال جيوز؛ أل ّن ا أراد
هبا معىن شرعياً معيناً .وأما التبذير فمعناه الشرعي أيضاً هو إنفاي املال يف
احملرمات قال تعاىل:

        
ج

أشر من
  أي أمثاهلم يف الشر وهي غاية املذمة ألنّه ال يوجد ّ
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الشيطان .والتبذير هنا تفريق املال فيما ال ينبغي .عن عبد ا بن مسعود :أن
التبذير هو إنفاق المال في غير حقه .وعن جماهد :لو أنفق مدا في باطل كان

تبذيرا .وروي عن ابن عباس أنه قال يف املبذر :المنفق في غير حقه .وعن
قتادة قال :التبذير :النفقة في معصية اهلل وفي غير الحق وفي الفساد .ذكر
هذه األقوال الطسي يف تفسريه .فهذا كله يدل على أن املراد باإلسراف
والتبذير هو اإلنفاي يف ما حرم ا  .فكل ما حرمه الشرع يعتس اإلنفاي فيه
إنفاقاً بغري حق جيب احلجر على فاعله .ومن حيجر عليه ال ينفذ له صدقة

وال بيع وال هبة وال نكاح .وكل ما أخذه قرضاً مل يلزمه أداؤه وال يقضى

عليه به .أما ما فعله قبل أن حيجر عليه ففعله نافذ غري حمدود إىل أن حيجر
عليه القاضي .وأما قوله تعاىل:

        

       فألن النهي منصب على كل البسا ال
املنهي
على البسا فبسا اليد مل ينه عنه ا وهو اإلنفاي الكثري يف احلالل وأما ُّ
عنه فهو كل البسا .وهو اإلنفاي يف احلرام .فعدم النهي عن البسا -ومعروف
أنه إنفاي املال بكثرة ألنّه بسا لليد -دليل على أنه اإلنفاي يف احلالل
وانصباظ النهي على كل البسا دليل على أن النهي منصب على ما زاد
على البسا الذي أباحه فيكون منصباً على اإلنفاي يف احلرام.
هاذا مان ناحياة الادليل .أماا مان ناحياة واقاع اإلنفااي فألنّاه خيتلاف تقاادير
أن املنف ااق ق ااد أكث اار اإلنف اااي أو مل يكث اار بالنس اابة ملس ااتو املعيش ااة يف بل ااده.
فهنااا بااالد ال يشاابع فيهااا الفاارد حاجاتااه األساسااية إشااباعاً كلي ااً فيعتااس إنفاقااه
على إشباع احلاجات الكمالية إنفاقااً كثارياً كماا هاي احلاال يف كثاري مان البلادان
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اإلسااالمية .وهنااا بااالد يشاابع الفاارد حاجاتااه األساسااية إشااباعاً كلي ااً ويشاابع
أيضا ااً حاجات ااه الكمالي ااة ال اايت أص اابحت م ااع تق اادم املدني ااة حاج ااات ض اارورية
بالنسبة له كالساد والغسالة والسيارة و و ذلك فاال يعتاس إنفاقاه علاى هاذه
احلاجاات الكماليااة إنفاقااً كثارياً فاألذا اعتااس اإلساراف والتبااذير كماا ياادل عليهمااا
معنامهااا اللغااوي فااألن ذلااك يعاات أن احلكاام الشاارعي هااو أن كاال إنفاااي علااى مااا
يزي ااد عل ااى إش ااباع احلاج ااات األساس ااية حا ارام فيك ااون شا اراء الا اساد والغس ااالة
والساايارة حرامااً أل ّ ااا تزيااد علااى احلاجااات األساسااية أو يعتااس احلكاام الشاارعي
أن اإلنفاااي علااى هااذه احلاجااات ح ارام يف بلاادان أو علااى أناااس وحااالل يف
بلدان أخر أو علاى أنااس رخارين وباذلك يكاون احلكام الشارعي اختلاف يف
الشيء الواحد دون علة وهذا ال جيوز .أل ّن احلكم الشرعي يف املسألة الواحادة
هو هو ال يتغري .وفوي ذلك فاألن إباحاة ا األشاياء يف اساتعماهلا واساتهالكها
كااان مطلقااً ومل يقيااد باإلنفاااي الكثااري أو القلياال فكيااف يعتااس اإلنفاااي الكثااري
حرام ا ااًو ول ا ااو أن ا ح ا ا ّارم اإلنف ا اااي الكث ا ااري يف األش ا ااياء احل ا ااالل وأح ا اال ه ا ااذه
األشا ااياء لكا ااان معنا اااه أحا اال الشا اايء وحرما ااه يف رن واح ا ااد .فيكا ااون ا حي ا اال
اسااتعمال الطااائرة اخلصوصااية وحيرمهااا إذا كااان ش اراؤها للشااخص يعتااس إنفاق ااً
كثرياً وهو تناقح ال جيوز .وعليه فألن تفسري اإلسراف والتبذير عنامها اللغاوي
ال جيوز بل جيب أن يفسرا عنامها الشرعي الوارد يف نصوال اآلياات والاوارد
يف أقوال بعح الصحابة وبعح العلماء املو وي بأقواهلم.
ظ  -منع اإلسالم الفرد من المف واعتسه إمثاً وأوعد املمفني بالعذاظ.
قال تعاىل           :
               أي
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كانوا بطرين يفعلون ما يشاؤون .وقال تعاىل:
      وممفيهم هنا جبابر م البطرين .وقال تعاىل:
    

               

          أي إال قال املتكسون
على امل مناني بكاثارة األموال واألوالد وقاال تعااىل     :
   واملراد هنا من قوله ما أترفوا فيه هو االنصراف إىل شهوا م أي
اتبعوا شهوا م .وقال تعاىل         :
  وممفيها هنا جبابر ا املتنعمني .وقال تعاىل    :
 أي جعلناهم يصرون على البغي من بطرهم أي جعلناهم بطرين.
والمف يف اللغة البطر والغطرسة من التنعم يقال تارفهُ وأتارفهُ املال أي
أبطره أفسده .أترف الرجل أصر على البغي استمف :بغى تغطرس .وعلى
ذلك يتبني أن المف الذي ذمه القررن وحرمه ا وجعله إمثاً هو المف
الذي ورد معناه يف اللغة وهو البطر من التنعم .والغطرسة من التنعم وليس هو
التنعم فقا .ولذلك كان من اخلطأ أن يفسر المف بأنه هو التمتع باملال
والتنعم ا رزي ا ؛ ألن هذا التنعم والتمتع ا رزي ا مل يذمه الشرع قال
تعاىل .           :ورو
الممذي عن عبد ا بن عمرو قال :قال « : إن اهلل يحب أن يرع أثر
نعمته على عبده» أي حيب من عبده أن يتنعم بنعمة ا ويتمتع بالطيبات
اليت رزقه إياها رظ العاملني .ولكن ا يكره البطر من التنعم والغطرسة من
التنعم والبغي من التنعم أي يكره التنعم إذا نتج عنه بطر وبغي وغطرسة
ومس .وملا كان التنعم باملال قد ينتج عند بعح الناس تكساً ومساً وبطراً
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وحرمه أي منع الفساد إذا
أي قد حيدث عنده ترفاً منع اإلسالم هذا المف ّ
م عن كثرة األموال واألوالد فجعل الشخص بطراً متغطرساً متجساً
وحرم ذلك أشد التحرمي .فحني يقال إن المف حرام ال يعت أن التنعم حرام
ّ
وإ ا يعت أن البطر الذي ي نجم عن التنعم باملال حرام كما هو معىن المف
لغة وكما هو معىن المف كما يفهم من ريات القررن.
جا – منع الفرد من التقتيار على نفسه ومن حرما ا املتاع املشروع
أحل التمتع بالطيبات من الرزي وأخذ الزينة الالئقة قال ا تعاىل:
و ّ

 

           


  وقال ا تعاىل:

       

      وقال:

       

     وقال عليه الصالة والسالم« :إن اهلل يحب أن
يرع أثر نعمته على عبده» رواه الممذي .وقال« :إذا آتاك اهلل ماال ،فلير أثر

نعمة اهلل عليك وكرامته» رواه احلاكم عن والد أ األحوال .فألذا كان للفرد
مال وخبل به على نفساه فألناه يكاون رمثاً عند ا تعاىل .أما إذا خبل به على

من مب عليه نفقتهم فألنه فوي إ امه على ذلك عناد ا تعاىل ال بد من
إجباره من قبل الدولة على اإلنفاي على أهاله إن مب عليه نفقتهم وأن
يضمن أن يكون هذا اإلنفاي عن ساعاة ح يتوفر هلم املستو الطيب من

العيش قال ا تعاىل        :وقال:
 .        وإذا خبل على من
ج

  

مب عليه نفقتهم كان ملن هلم النفقة أن يأخذوا من املال قدر كفايتهم
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باملعروف .رو البخاري وأيد عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت« :يا
رسول اهلل ،إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إال ما

أخذت منه وهو ال يعلم فقال :خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فجعل
هلا احلق يف أن تأخذ ذلك بنفسها من غري علمه إن مل يعطها أل ا فرض
عليه .وعلى القاضي أن يفرض هلا هذه النفقة .وكما جيب على من مب عليه
النفقة أداؤها كذلك جيب على من يأخذ النفقة إنفاقها فيما فرضت له .فألذا
فرضت نفقة إىل األوالد وأمر بدفعها إىل من حيضنهم من أُم أو جدة أو
غريمها فألنه جيب عليها إنفاقها .فلو مل تنفقها جيسها القاضي على إنفاقها.

الفقر
الفقر يف اللغة االحتياج .يقال فقر وافتقر ضد استغىن وافتقر إليه
احتاج .فهو فقري مجعه فقراء .أفقره ضد أغناه .والفقر مصدر ضد الغىن.
وذلك أن يصب اإلنسان حمتاجاً وليس له ما يكفيه .والفقري يف الشرع هو
احملتاج الضعيف احلال الذي ال يسأل .عن جماهد قال :الفقير الذي ال يسأل.
وعن جابر بن زيد مثل ذلك قال« :الفقير الذي ال يسأل» وعن عكرمة:
«الفقير الضعيف» وقال تعاىل         :أي إم
ألي شيء أنزلت إ ّ قليل أو كثري من خري فقري أي حمتاج .وقال تعاىل:
     البائس الذي أصابه ب س أي شدة والفقري
الذي أضعفه اإلعسار .فمجموع اآليات واآل ار تدل على أن الفقر هو
االحتياج .والذي حيتاج إىل تفصيله هو معىن االحتياج.
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ويف النظااام االقتصااادي الرأ ااا جيعلااون الفقاار شااي اً نساابياً ولاايس هااو
مساامى لشاايء معااني اباات ال يتغااري فيقولااون إن الفقاار هااو عاادم القاادرة علااى
إشااباع احلاج ااات م اان ساالع وخ اادمات .و ااا أن احلاجااات تنم ااو وتتج اادد كلم ااا
تق اادمت املدني ااة ل ااذلك ك ااان إش ااباع احلاج ااات خيتل ااف ب اااختالف األش ااخاال
واألم اام .ف اااألمم املنحط ااة تك ااون حاج ااات أفراده ااا حم اادودة ف اايمكن إش ااباعها
بالس االع واخل اادمات الض اارورية ولك اان األم اام الراقي ااة املتمدن ااة املتقدم ااة ماديا ااً
تكون حاجا ا كثرية ولذلك حيتااج إشاباعها إىل سالع وخادمات أكثار فيكاون
اعتب ااار الفق اار فيه ااا غ ااري اعتب اااره يف البل اادان املت ااأخرة .فم ااثالً يعت ااس ع اادم إش ااباع
احلاجااة ماان الكماليااات يف أوروبااا وأمريكااا فق اراً ولكاان عاادم إشااباع احلاجااات
الكماليااة يف مصاار أو الع اراي مااثالً مااع إشااباع احلاجااات األساسااية ال يعتااس
فقا اراً .وه ااذا االعتب ااار يف النظ ااام االقتص ااادي الرأ ااا خط ااأ؛ ألن ااه جيع اال مع ااىن
األشياء اعتبارياً وليس حقيقيااً .وهاذا خطاأ ألن الشايء لاه واقاع حقيقاي فيعارف
بواقعه وليس هو شي اً اعتباريااً وال واقاع لاه وألن التشاريع املوضاوع لسنساان ال
جيعل النظاام خمتلفااً بااختالف األفاراد ماا دام قاد جااء لسنساان بوصافه إنسااناً
ال بوصفه فرداً .فلو كانت الدولة حتكام أفاراداً يف أسابانيا وأفاراداً يف الايمن فألناه
ال يصا أن تلااف نظر ااا للفقاار يف بلااد عاان بلااد رخاار؛ ألن كاالً ماانهم إنسااان
قد وضع العالج ملشاكله.
وقد اعتس اإلسالم الفقر اعتباراً واحداً لسنسان يف أي بلد ويف أي
جيل .فالفقر يف نظر اإلسالم هو عدم إشباع احلاجات األساسية إشباعاً
كامالً .وقد حدد الشرع هذه احلاجات األساسية بثال ة أشياء هي :املأكل
وامللبس واملسكن .قال تعاىل:

       

210

              

    وقال         :رو
ابن ماجه عن أ األحوال قال :قال عليه الصالة والسالم« :أال وحقهن

عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن» إا يدل على أن احلاجات
األساسية اليت يعتس عدم إشباعها فقراً هي :الطعام والكسوة واملسكن .أما
ما عدا ذلك فيعتس من احلاجات الكمالية .فال يكون من مل يشبع احلاجات
الكمالية مع إشباعه احلاجات األساسية فقرياً .والفقار باملعاىن اإلساالمي وهو

فقادان ما يشابع احلاجاات األساساياة من األمور اليت تكون ساباباً ال طاال

األمة وهالكها .وقد جعله اإلسالم من وعد الشيطان قال ا تعاىل:
 .    واعتس اإلسالم الفقر ضعفاً وأمر بالعطف على
الفقراء قال تعاىل:

         

     وقاال .     :وقد جعل
اإلسالم إشباع هذه احلاجات األساسية وتوفريها ملن مل جيدها فرضاً .فألذا
وفرها الفرد لنفسه كان هبا وإذا مل يوفرها لنفسه لعدم وجود مال كاف بني

يديه أو لعدم إمكانه حتصيل املال الكايف جعل الشرع إعانته على غريه ح
يتوفر له ما يشبع هذه احلاجات األساسية .وقد فصل الشرع كيفية إعانة الفرد
يف هذه األشياء .فأوجبها على األقارظ الور ة قال تعاىل:

   

             

          أي على الوارث مثل املولود
له من حيث الرزي والكسوة .وليس املراد بالوارث أن يكون وار اً بالفعل بل
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أن يكون إن يستحق املرياث .فألن مل يكن له أقارظ إن أوجب ا عليهم
نفقة قريبهم انتقلت نفقته على بيت املال يف باظ الزكاة .عن أ هريرة قال:

قال رسول ا « : من ترك ماال فلورثته ،ومن ترك كال فإلينا» رواه مسلم
والك ّل الضعيف الذي ال ولد له وال والد .وقال تعاىل:
   اآلية .فألن مل يف قسم الزكاة من بيت املال يف حاجات
الفقراء واملساكني كان واجباً على الدولة أن تنفق عليهم من أبواظ أخر من
   

بيت املال .فألن مل يوجد يف بيت املال مال جيب على الدولة أن تفرض ضريبة

على أموال األغنياء وحتصلها لتنفق على الفقراء واملساكني منها؛ ألن النفقة
فرض على األقارظ فألن مل يوجدوا فعلى واردات الزكاة فألن مل يوجد منها
واردات ففرض على بيت املال فألن مل يوجد فيه مال كانت فرضاً على مجيع

املسلمني .قال عليه الصالة والسالم« :أيّما أهل عرصة ،أصبح فيهم أمرؤ
جائع ،فقد برئت منهم ذمة اهلل تبارك وتعالى»  .رواه أيد .وقال  فيما
يرويه عن ربه« :ما آمن بي من بات شبعا َن ،وجاره جائع إلى جنبه ،وهو يعلم

به» رواه البزار عن أنس :وقال تعاىل:

 .  وإن الرسول 

   



ألزم األنصار بألعالة املهاجرين الفقراء إا

يدل على أنه فرض على مجيع املسلمني ح يكفوهم .وما كان فرضاً على

مجيع املسلمني كان على اخلليفة ا عليه من واجب رعاية ش ون األمة أن

حيصل املال من املسلمني ليقوم ا هو فرض عليهم .فينتقل حين ذ الفرض من
على املسلمني إىل أن يصب فرضاً على بيت املال فيقوم بأدائه بألطعام
الفقري واملسكني.
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هااذا ماان ناحيااة ماان مااب لااه النفقااة ماان الفقاراء واملساااكني جيااس هااو علااى
حتصاايلها فااألن مل يسااتطع فيجااس قريبااه علااى اإلنفاااي عليااه إذا كااان وار ااً أي يف
درجة من القرابة الايت ذكرهاا القاررن لوجاوظ النفقاة .فاألن مل يساتطع القرياب أو
مل توجااد القرابااة فعلااى باااظ الزكاااة ماان بياات املااال ا علااى بياات املااال ا علااى
مجيع املسلمني ح حتصل الكفاية للفقراء واملساكني.
أما بالنسبة ملن مب عليه النفقة للفقري واملسكني من األقارظ فأل ا ال
مب إال على من كان يف غناء أي من استغىن عن غريه .ويعتس الشخص يف
غناء إذا كان إن تطلب منه الصدقة أما من ي عن الصدقة فال .رو
البخاري عن سعيد بن املسيب أنه ع أبا هريرة قال :قال رسول ا : 
«خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» والغىن هنا ما يستغت به اإلنسان إا هو
قدر كفايته إلشباع حاجاته .ويقول الفقهاء :والغنى هو ما يقوم بقوت المرء
وأهله على الشبع من قوت مثله ،وبكسوتهم كذلك ،وسكناهم ،وبمثل حاله
من مركب وزي .فهذا يقع عليه يف اللغة اسم غىن الستغنائه عن الناس.

ويقال يف اللغة أغىن غناء الرجل :أجزأه وكفاه .وعلى هذا ال مب النفقة
للفقري واملسكني إال على من كان مستغنياً عن غريه أي من كان يف سعة.
قال تعاىل              :
 . ورو مسلم عن جابر أن رسول ا  قال« :ابدأ بنفسك فتص ّدق
عليها ،فإن فضل شيء ف هلك ،فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك،
فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا ،يقول فبين يديك ،وعن
يمينك ،وعن شمالك»  .ونفقة اإلنسان على نفسه هي سده لكفاية حاجاته

اليت تتطلب إشباعاً وليست كفاية حاجاته األساسية فحسب .وذلك ألن
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الشرع أوجب عليه نفقة زوجته باملعروف وقد فسر بأ ا حسب حاهلا
وأمثاهلا .قال تعاىل      :فتكون نفقته على نفسه
أيضاً باملعروف وليس الكفاية .وقال عليه الصالة والسالم هلند امرأة أ
سفيان« :خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» رواه البخاري وأيد فلم يقل
«ما يكفيك» فقا بل زاد كلمة «بالمعروف» إا يدل على أن املراد ما
يكفيها حسب املتعارف عليه من كفايتها وكفاية ولدها بالنسبة حلاهلما
وأمثاهلما .فال يق ّدر إذن غناؤه الذي ال بد من توفره ح مب عليه النفقة ا
يكفي حاجاته األساسية فحسب بل ا يكفي حاجاته األساسية و ا يكفي
حاجاته األخر اليت يعرف بني النّاس أ ا من حاجاته وذلك ال يقدر
قدار وإ ا يم للشخص ومستو املعيشة الذي يعيش عليه .وقد قدر
بعح الفقهاء احلاجات اليت يعتس ما زاد عليها غىن مخسة أشياء هي :املأكل
وامللبس واملسكن والزواج وما يركبه لقضاء حاجاته البعيدة .غري أن ذلك مل
يرد به نص صري وإ ا حسب ما كان يعتس أنه باملعروف .ولذلك يقدر الغىن
ا يفضل عن إشباع حاجاته باملعروف فألن زاد وجبت النفقة عليه للفقري
واملسكني وإن مل تزد ال مب عليه .واحلاصل أن الفقري الذي مب له النفقة
هو من عدم إشباع حاجاته األساسية أي من احتاج إىل الطعام والكسوة
والسكىن وأما الغت الذي مب عليه النفقة وجيب عليه ما جيب على مجيع
املسلمني من التكاليف املالية فهو من ملك ما يفضل عن إشباع حاجاته
باملعروف ال حاجاته األساسية فقا .ويقدر ذلك تسب حاله وأمثاله من
النّاس.
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الملكية العامة
امللكيااة العامااة هااي إذن الشااارع للجماعااة باالش اما يف االنتفاااع بااالعني.
واألعيان اليت تتحقق فيها امللكية العامة هي األعيان اليت ناص الشاارع علاى أ اا
للجماعااة مشاامكة بياانهم ومنااع ماان أن حيوزهااا الفاارد وحااده وهااذه تتحقااق يف
ال ة أنواع هي:
 - 1ما هو من مرافق اجلماعة تيث إذا مل تتوفر لبلدة أو مجاعة تفرقاوا يف
طلبها.
 - 2املعادن اليت ال تنقطع.
 - 3األشياء اليت طبيعة تكوينها انع اختصاال الفرد تياز ا.
أمااا مااا هااو ماان مرافااق اجلماعااة فهااو كاال شاايء يعتااس ماان مرافااق النّاااس
عمومااً .وقااد بيّنهااا الرسااول  يف احلااديث ماان حيااث صاافتها ال ماان حيااث
عااددها .فعاان اباان عباااس أن الناايب  قااال« :المســلمون شــركاء فــي ثــالث فــي
المــاء والكـ والنــار» رواه أبااو داود ورواه أنااس ماان حااديث اباان عباااس وزاد فيااه
«وثمنــه حـرام»  .ورو اباان ماجاه عاان أ هرياارة أن الناايب  قااال« :ثــالث ال
يم ــنعن :الم ــاء والكـ ـ والن ــار» .ويف هااذا دلياال علااى أن النّاااس شااركة يف املاااء
والك والنار وأن الفرد ميناع مان ملكيتهاا .إالّ أن املالحا أن احلاديث ذكرهاا
ال ااً وهااي أ اااء جاماادة ومل تاارد علااة للحااديث .فاحلااديث مل يتضاامن علّااة
وهذا يوهم أن هذه األشياء الثال ة هي الايت تكاون ملكياة عاماة ال وصافها مان
حي ااث االحتي اااج إليه ااا .ولك اان امل اادقق جي ااد أن الرسـ ــول  أبـ ــاح المـ ــاء فـ ــي
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الطـ ــائف ،وخيبـ ــر ،ل ف ـ ـراد أن يمتلك ـ ــوه وامتلكـ ــوه بالفعـ ــل لسـ ــقي زروعه ـ ــم

وبس ــاتينهم فل ااو كان اات الش ااركة للم اااء م اان حي ااث ه ااو ال م اان حي ااث ص اافة
االحتياااج إليااه مل ااا ا ل ف اراد أن ميتلكااوه .فماان ق ااول الرسااول« :المس ــلمون
شركاء فـي ثـالث فـي المـاء»  ..اخل .ومان إباحتاه علياه الصاالة والساالم ل فاراد
أن ميتلكاوا املاااء تسااتنبا علّااة الشاراكة يف املاااء والكا والنااار وهااي كونااه ماان
مرافااق اجلماعااة الاايت ال تسااتغت عنهااا اجلماعااة .فيكااون احلااديث ذكاار الثال ااة
ولكنها معللة؛ لكو ا من مرافق اجلماعة .وعلى ذلك فألن هذه العلة تادور ماع
املعلااول وجااوداً وعاادماً فكاال شاايء يتحقااق فيااه كونااه ماان مرافااق اجلماعااة يعتااس
ملك ااً عام ااً س اواء أكااان املاااء والك ا والنااار أم ال أي مااا ذكاار يف احلااديث
وما مل يذكر .وإذا فقاد كوناه مان مرافاق اجلماعاة ولاو كاان قاد ذكار يف احلاديث
كاملاء فألنّه ال يكون ملكاً عاماً بل يكون من األعياان الايت الاك ملكااً فرديااً.
وضااابا مااا هااو ماان مرافااق اجلماعااة هااو أن كاال شاايء إذا مل يتااوفر للجماعااة
أياً كانت اجلماعة كمجموعة بيوت شاعر أو قرياة أو مديناة أو دولاة تفرقات
يف طلبه يعتس من مرافاق اجلماعاة كمناابع امليااه وأحارا االحتطااظ ومراعاي
املاشية وما شابه ذلك.
أمااا املعااادن فهااي قساامان :قساام حماادود املقاادار بكميااة ال تعتااس كميااة
كبرية بالنسبة للفرد وقسم غري حمادود املقادار .أماا القسام احملادود املقادار فألنّاه
ماان امللكيااة الفرديااة وميلااك ملك ااً فردي ااً ويعاماال معاملااة الركاااز وفيااه اخلمااس.
فعاان عماارو باان شااعيب عاان أبيااه عاان جااده أن رسااول ا  س ا ل عاان اللقطااة
فقال« :ما كان منها في طريق الميثاء (أي الطريق املسلوكة) أو القرية الجامعـة،
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فعرفها سنة فإن جاء طالبها ،فادفعها إليه وإن لم يأت فهي لك وما كان في

الخراب ،يعني ففيها وفي الركاز الخمس»  .رواه أبو داود.

وأمااا القساام غااري احملاادود املقاادار الااذي ال ميكاان أن يانافااد فألناّاه ملكيااة
عامة وال جيوز أن ميلك فردياً ملا رو الممذي عان أبايح بان ياال« :أنـه وفـد

إلــى رســول اهلل  ، فاســتقطعه الملــح فقطــع لــه ،فلمــا أن ولّــى ،قــال رجــل مــن
المجلس :أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعـت لـه المـاء ِ
العـ ّد قـال :فانتزعـه منـه»

واملاء الع ُّد الذي ال ينقطع .شابه امللا باملااء العا ّد لعادم انقطاعاه فهاذا احلاديث
يدل على أن الرسول  أقطع مل اجلبل ألبيح بان ياال إاا يادل علاى أناه
جيوز إقطاع معدن املل  .فلما علم أنه مان املعادن الادائم الاذي ال ينقطاع رجاع
عاان إقطاعااه وأرجعااه ومنااع ملكيااة الفاارد لااه ألناّاه ملكيااة اجلماعااة .ولاايس املاراد
هنااا امللا وإ ااا املاراد املعاادن باادليل ملااا علمااه أنااه ال ينقطااع منعااه مااع أنااه يعلاام
أنه مل وأقطعه من أول األمر فاملنع لكونه معدناً ال ينقطاع .قاال أباو عبيادة:
وأمــا إقطاعــه  أبــير بــن حمــال المــأربي الملــح الــذي بمـأرب ،ثـ ّـم ارتجاعــه

منــه فإنمــا أقطعـه ،وهــو عنــده أرض مــوات يحييهــا أبــير ،ويعمرهــا ،فلمــا تبــين

للنبي  أنه ماء عد  -وهو الذي له مادة ال تنقطع مثل مااء العياون واآلباار-

ارتجعه منه أل ّن ُسـنّة رسول اهلل  في الك  ،والنار ،والماء ،أن النّـاس جميعـا

في ــه ش ــركاء ،فك ــره أن يجعلـ ـه لرج ــل يح ــوزه دون النّــاس  .ومل ااا ك ااان املل ا م اان
املعااادن فااألن رجااوع الرسااول عاان إقطاعااه ألباايح يعتااس علااة لعاادم ملكيااة الفاارد
وهااو كونااه معاادناً ال ينقطااع ولاايس كونااه ملح ااً ال ينقطااع .وماان هااذا احلااديث
يتبني أن علة املنع يف عدم إقطااع معادن امللا كوناه عاداً أي ال ينقطاع .ويتباني
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من رواية عمرو بن قيس أن املل هنا معدن حيث قاال معـدن الملـح ويتباني
من استقراء كالم الفقهاء أ م جعلوا املل من املعادن فيكون احلاديث متعلقااً
خاصة.
باملعادن ال باملل
ّ

وأماا ماا رو أباو داود مان أن الرسااول  أقطاع باالل بان احلاارث املاازم
معاادن القبلياة وماا رو أباو عبياد يف األماوال عان أ عكرماة أناه قاال« :أقطــع
رسول اهلل  بالال أرض كذا ،من مكان كذا إلى كذا ،ومـا كـان فيهـا مـن جبـل
أو معدن» فألنّه ال يعارض حديث أبيح بل حيمال علاى أن هاذه املعاادن الايت

أقطعها الرسول لبالل كانت حمدودة فجاز إقطاعهاا كماا أقطاع الرساول أبايح
معاادن املل ا أوالً وال يص ا أن حيماال علااى إقطاااع املعااادن مطلق ااً ألناّاه حين ااذ
يتع ااارض م ااع إرج اااع الرس ااول املع اادن ال ااذي أقطع ااه ح ااني تب ااني ل ااه أن ااه ع ااد ال
ينقط ااع .فتع ااني ي اال املع ااادن ال اايت أقطعه ااا الرس ااول عل ااى كو ااا حم اادودة تنقط ااع
وتنفد.
وه ااذا احلك اام وه ااو ك ااون املع اادن ال ااذي ال ينقط ااع ملكا ااً عاما ااً يش اامل
املعااادن كلهااا س اواء املعااادن الظاااهرة ال اايت يوصاال إليه ااا ماان غااري م ونااة ينتاهب ااا
النّ اااس ينتفع ااون هب ااا ك اااملل والكح اال والي اااقوت وم ااا ش اااهبها أم ك ااان م اان
املع ااادن الباطن ااة ال اايت ال يوص اال إليه ااا إالّ بالعم اال وامل ون ااة كمع ااادن ال ااذهب
والفضااة واحلديااد والنحاااس والرصاااال ومااا شاااكلها .وساواء أكاناات جاماادة
كالبلور أم سائلة كالنفا فأل ا كلها معادن تدخل حتت احلديث.
أم ااا األش ااياء ال اايت طبيع ااة تكوينه ااا ان ااع اختص اااال الف اارد تياز ااا فه ااي
األعيااان الاايت تشااتمل علااى املنااافع العامااة .وهااي وإن كاناات تاادخل يف القساام
األول؛ أل ااا ماان مرافااق اجلماعااة ولكنهاا تلااف عاان القساام األول ماان حيااث
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أن طبيعتها أنه ال يتأتى فيها أن ميلكها الفرد خبالف القسم األول فألنّاه يتاأتى
أن ميلكااه الفاارد .فعااني املاااء ميكاان أن ميلكهااا الفاارد ولكنااه مينااع ماان ملكيتهااا إذا
كان اات اجلماع ااة ال تس ااتغت عنه ااا خب ااالف الطري ااق فألنّااه ال ميك اان أن ميلكه ااا
الفاارد .وهلااذا فااألن هااذا القساام وإن كااان دليلااه انطباااي العلااة الشاارعية عليااه وهااي
كونااه ماان مرافااق اجلماعااة فااألن حقيقااة واقعااه تاادل علااى أنااه ملكيااة عامااة .وهااذا
يش اامل الطا ااري واأل ا ااار والبحا ااار والبح ا اريات واألقنيا ااة العاما ااة واخللجا ااان
واملض ا ااايق و وه ا ااا ويلح ا ااق هب ا ااا املس ا اااجد وم ا اادارس الدول ا ااة ومستش ا اافيا ا
واملالعب واملالج و وها.
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ملكية الدولة
هن ااا أم ا اوال ال ت اادخل يف امللكي ااة العام ااة ب اال ه ااي داخل ااة يف امللكي ااة
الفردية أل ّ ا أعيان تقبل امللك الفردي كاألرض واألشاياء املنقولاة ولكناه قاد
تعلااق فيهااا حااق لعامااة املساالمني فصااارت بااذلك ليساات ماان امللكيااة الفرديااة
وهي ال تدخل يف امللكية العامة فتكون حين ذ ملكاً للدولاة .وملاك الدولاة هاو
مااا كااان احلااق فيااه لعامااة املساالمني والتاادبري فيااه للخليفااة خيااص بعضااهم بشاايء
ماان ذلااك حسااب مااا ياار  .ومعااىن تاادبريه هااذا هااو أن يكااون لااه ساالطان عليااه
يتصرف فيه وهذه هي امللكية؛ أل ّن معاىن امللكياة أن يكاون للفارد سالطان علاى
ما ميلاك .وعلاى ذلاك فكال ملاك مصارفه موقاوف علاى رأي اخلليفاة واجتهااده
يعتااس ملك ااً للدولااة .وقااد جعاال الشااارع أم اواالً معينااة ملك ااً للدولااة للخليفااة أن
يصاارفها حسااب رأيااه واجتهاااده مثاال الفاايء واخل اراج واجلزيااة ومااا شاااهبها؛ أل ّن
الشاارع مل يعااني اجلهااة الاايت تصاارف فيهااا .أمااا إذا عااني الشاارع اجلهااة الاايت تصاارف
فيها ومل يمكها لرأيه واجتهاده ال تكون ملكااً للدولاة وإ اا تكاون ملكااً للجهاة
اليت عينها الشرع ولذلك ال تعتس الزكاة ملكاً للدولاة بال هاي ملاك ل صاناف
الثمانية الذين عينهم الشرع وبيات املاال إ اا هاو حمال إحرازهاا مان أجال صارفها
على جها ا.
وإن ااه وإن كان اات الدول ااة ه ااي ال اايت تق ااوم بت اادبري امللكي ااة العام ااة وتق ااوم
بتاادبري ملكيااة الدول ااة إالّ أن هنالااك فرق ااً بينهمااا .وهااو أن م ااا كااان داخ االً يف
امللكيااة العامااة ال جي ااوز للدولااة أن تعطااي أصااله ألحااد وإن ك ااان هل ااا أن تب ااي
للناااس أن يأخااذوا منااه بناااء علااى تاادبري ميكاانهم مجيعااً ماان االنتفاااع بااه خبااالف
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ملكياة الدولااة فاألن للدولااة أن تعطيهااا كلهاا ألفاراد معيناني وال تعطااي اآلخارين
وهلااا أن انعه اا عاان األف اراد إذا رأت يف ذلااك رعايااة لش ا و م ماان ناحيااة أخاار
غااري إعطااائهم .فاملاااء واملل ا واملراعااي وساااحات البلاادة ال جيااوز أن تعطيهااا
ألفراد مطلقاً وإن كان جيوز للجميع االنتفاع هبا تيث يكاون النفاع هلام مجيعااً
دون صاايص أحااد دون اآلخاار .واخل اراج جيااوز أن تنفقااه علااى الاازراع فقااا دون
غااريهم ملعاجلااة ش ا ون الزراعااة وجي ااوز أن تنفقااه علااى ش اراء السااالح فقااا وال
تعطي أحداً منه شي اً فهي تتصرف به كما تر مصلحة للرعية.
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التأميم ليس من الملكية العامة
وال من ملكية الدولة
التأميم هو مان ترقيعاات النظاام الرأ اا وهاو حتويال امللكياة الفردياة إىل
ملكيا ااة الدولا ااة إذا رأت أن هنا ااا مصا االحة عاما ااة تقتضا ااي ملكيا ااة ها ااذا املا ااال
اململااو فردي ااً وليساات الدولااة جمااسة علااى التااأميم باال هااي خماارية إن شاااءت
أإا اات وإن شا اااءت تركا اات املا ااال دون تا ااأميم .وها ااذا خبا ااالف امللكيا ااة العاما ااة
وملكي ااة الدول ااة فأل ااا حس ااب أحك ااام اإلس ااالم ابت ااة يف طبيع ااة امل ااال وص اافته
بغح النظر عن رأي الدولة .فينظر إىل واقع املال فألن كان يف املاال حاق لعاماة
املس االمني ك ااان ملكا ااً للدول ااة جي ااب أن الك ااه وإن مل يك اان في ااه ح ااق لعام ااة
املساالمني كااان ملك ااً ل ف اراد فااال يص ا أن الكااه .وإن كااان املااال ماان مرافااق
اجلماع ااة أو م اان املع ااادن أو م اان طبيعت ااه أن ال ميل ااك فردي ااً ك ااان ملك ااً عام ااً
طبيعيااً وال تسااتطيع الدولاة إبقاااءه ملكااً فرديااً .وإن مل يكان هااذا املاال ماان نااوع
امللكية العامة يبقى ملكاً فردياً وال تستطيع الدولة أن ت إاه وال أن الكاه جاساً
عاان صاااحبه مطلق ااً إالّ إذا رضااي صاااحبه أن يبيعااه هلااا كمااا يبيعااه ألي فاارد
فتشا اميه كم ااا يشا اميه س ااائر األفا اراد .وهل ااذا ال تس ااتطيع الدول ااة أن اتل ااك مل ااك
األفراد جساً تجة املصالحة العاماة كلّماا بادا هلاا ذلاك ولاو دفعات مثنهاا أل ّن
أمال األفراد حمممة ومصونة ال جيوز أن يتعاد أحاد عليهاا حا وال الدولاة
ويعتس التعدي عليهاا مظلماة يشاكو صااحبها إىل حمكماة املظاامل علاى احلااكم
إذا فعلهااا لمفااع مظلمتااه .إذ لاايس للخليفااة أن خياارج شااي اً ماان يااد أحااد إالّ تااق
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اب اات مع ااروف .وك ااذلك ال تس ااتطيع الدول ااة أن تبق ااي م اااالً إ ااا ه ااو داخ اال يف
امللكيااة العامااة أو ملكيااة الدولااة يف يااد فاارد تجااة املصاالحة أل ّن املصاالحة يف
هاذه األماوال قاد قاادرها الشارع يف بيانااه ماا هااي امللكياة العامااة وماا هااي ملكيااة
الدولة وما هي امللكية الفردية.
وبذلك يظهر أن التأميم ليس من امللكياة العاماة وال مان ملكياة الدولاة
وال هو من األحكام الشرعية بل هو من ترقيعات النظام الرأ ا .
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الحمى من المنافع العامة
جلميع النّااس حاق االنتفااع باملناافع العاماة علاى الوجاه الاذي وجادت مان

أجلاه وال جيااوز اسااتعماهلا إالّ ااا وجاادت مان أجلااه .فااال جيااوز االنتفاااع بااالطريق
للوقااوف لالساماحة أو الوقااوف إلجاراء معااامالت البيااع والشاراء أو لغااري ذلااك

إ ااا مل توج ااد الطري ااق ألجل ااه؛ أل ّن الطري ااق وج اادت لالس ااتطراي إالّ أن يك ااون
اس ااتعماهلا يس ارياً تي ااث ال ي ا ر يف االس ااتطراي .ويق اادر ذل ااك بالق اادر ال ااذي ال

حيصاال فيااه اإلضارار والتضااييق علااى املااارة .وكااذلك ال جيااوز اسااتعمال األ ااار إالّ
ااا وج اادت م اان أجل ااه ف ااألن وج ااد النه اار للس ااقي ك ااالنهر الص ااغري ال يس ااتعمل
للمالحة وإن وجد لال نني كالنيل ودجلة والفرات يستعمل هلما.
وكااذلك لاايس ألحااد أن خيااتص تمااى شاايء إااا هااو ماان املنااافع العامااة

ك اااملراعي واملس اااجد والبح ااار ق ااال علي ااه الص ااالة والس ااالم« :ال حمـ ــى إالّ هلل

ولرس ــوله» رواه أب ااو داود م اان طري ااق الص ااعب ب اان جثام ااة .وأص اال احلم ااى عن ااد

العاارظ أن ال ارئيس ماانهم كااان إذا ناازل من ازالً خمصااباً اسااتعو كلب ااً علااى مكااان
عال فألىل حيث انتهى صوته ياه من كل جانب فال يرعاى فياه غاريه ويرعاى
هو مع غريه فيماا ساواه .واحلماى هاو املكاان احملماي وهاو خاالف املبااح .فجااء
اإلسااالم فمنااع النّاااس أن حيماوا أي شاايء ماان األشااياء العامااة هلاام وحاادهم دون

غااريهم .ومعااىن احلااديث لاايس ألحااد أن حيمااي مااا هااو لعمااوم املساالمني إالّ ا

ورس اوله فااألن هلاام أن حيم اوا أي شاايء يرونااه .وقااد فعاال رسااول ا  ذلااك
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فحم ااى بع ااح األمكن ااة .فع اان اب اان عم اار« :أن النب ــي  حم ــى النقي ــع لخي ــل

المسلمين» رواه أبو عبيد يف األموال أي أن الرساول  ياى مكانااً يقاال لاه
النقيع وهو موضع ينتقع فيه املاء فيكثر فيه اخلصب وكاان علاى بعاد عشارين

فرسااخاً ماان املدينااة فقااد منااع النّاااس ماان اإلحياااء يف ذلااك امل اوات ليتااوفر فيااه

الك

وترعاه موا خمصوصة ومينع غريها .واملراد هنا أنه ياهاا للخيال الغازياة

يف سبيل ا  .وقد كان خلفاء النايب مان بعاده حيماون بعاح األمكناة فاألن عمار
وعثم ااان يي ااا بع ااح األما اوال العام ااة واش ااتهر ذل ااك يف الص ااحابة فل اام ينك اار
عليهمااا منكاار فكااان إمجاع ااً .وروي عاان عااامر باان عبيااد ا باان ال ازبري عاان أبيااه

ق ااال« :أت ــى أعراب ــي عم ــر فق ــال :ي ــا أمي ــر الم ــؤمنين بالدن ــا قاتلن ــا عليه ــا ف ــي

الجاهلية ،وأسلمنا عليها في اإلسالم ،عالم تحميها؟ قال :فأطرق عمر وجعل
ينفخ ،ويفتل شاربه  -وكان إذا كربه أمر فتل شاربه ونفاخ  -فلما رأع األعرابـي
ما به جعل يردد ذلك عليه ،فقال عمر :المال مال اهلل والعبـاد عبـاد اهلل واهلل

لـوال مـا أحمــل عليـه فــي سـبيل اهلل ،مـا حميــت مـن األرض شــبرا فـي شــبر» رواه
أبو عبيد يف األموال.
واحلمااى املنهااي عنااه يف احلااديث يشااتمل أم ارين :األول األرض امليتااة الاايت

لكاال واحااد ماان النّاااس أن حيييهااا ويأخااذ منهااا والثااام أن ُحتمااى األشااياء الاايت

جعاال رسااول ا  النّاااس فيهااا شااركاء وهااي مثاال املاااء والك ا والنااار كااأ ّن
خيااتص بقناااة املاااء فيسااقي زرعااه اّ مينعهااا عاان غااريه حا ال يسااقي زرعااه .رو

أيااد أن إياااس باان عبااد قااال« :ال تبيعــوا فضــل المــاء ،فــإن النبــي  نهــى عــن
بيــع المــاء»  .وعاان هشااام عاان احلساان :قاااال :قااال رسااول ا « : مــن منــع
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فضل الماء ليمنع به فضل الك  ،منعه اهلل فضله يوم القيامة» رواه أبو عبيد يف
األم اوال وبااذلك يتبااني أنااه جيااوز للدولااة أن حتمااي ماان األرض امل اوات وإااا هااو
داخاال يف امللكيااة العامااة أليااة مصاالحة تراهااا ماان مصااا املساالمني علااى شاارال
أن يكون ذلك على وجه ال يلحق الضرر بأحد.
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المصانع
املصنع من حيث هاو مان األماال الفردياة .فهاو مان األعياان الايت تقبال
امللك الفردي .وقاد بات أن األفاراد كاانوا ميلكاون مصاانع يف أياام الرساول 
كصااناعة األحذيااة وص ااناعة الثياااظ وص ااناعة الساايوف وغريه ااا وقااد أق اارهم
الرس ااول عليه ااا واستص اانع عن اادهم املن ااس إ ااا ي اادل عل ااى جا اواز ملكي ااة األفا اراد
للمص ااانع .غ ااري أن املا اواد ال اايت تص اانعها املص ااانع حت ااول املص اانع إىل أن يأخ ااذ
حك اام ه ااذه املا اواد ب اادليل أن مص اانع اخلم اار حي اارم عل ااى املس االم اقتن اااؤه ب اانص
احلااديث الااذي ذكاار أن ا لعاان عاصاار اخلماار ومعتص اارها .فااالنهي عاان عص اار
اخلماار لاايس ي ااً عاان العصاار وإ ااا هااو ااي عاان عصاار اخلماار فالعصاار لاايس
حرامااً ولكاان عصاار اخلماار هااو احلارام فجاااءت حرمااة مصاانع اخلماار ماان حرمااة
املواد اليت يصنعها .وبذلك يتبني أن املصانع قاد أخاذ حكام املاادة الايت يصانعها.
وعلااى ذلااك ينظاار يف املصااانع فااألن كاناات امل اواد الاايت تصاانع فيهااا ليساات ماان
امل اواد الداخلااة يف امللكيااة العامااة كاناات هااذه املصااانع أمالك ااً فرديااة كمصااانع
احللويااات ومصااانع النساايج ومصااانع النجااارة ومااا شاااكل ذلااك وإن كاناات
املصااانع لصاانع املاواد الداخلااة يف امللكيااة العامااة كمصااانع املعااادن الاايت تسااتخرج
املع ااادن ال اايت ال تنقطا ااع فأل ااا تكا ااون إلوك ااة ملكيا ااة عام ااة تبع ا ااً للم ااادة الا اايت
تسااتخرجها ماان ذهااب أو فضااة أو حديااد أو اااس أو نفااا كتبعيااة حكاام
مص اانع اخلم اار للخم اار يف احلرم ااة وجي ااوز أن تك ااون إلوك ااة للدول ااة باعتب ااار أن
الدولا ااة ها ااي الا اايت جيا ااب عليها ااا أن تقا ااوم باسا ااتخراج ها ااذه املعا ااادن نيابا ااة عا اان
املسلمني وحلساهبم .أما مصانع قطع احلديد وطرقه ومصاانع السايارات وماا
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شاااكل ذلااك إااا تكااون م اواده داخلااة يف امللكيااة الفرديااة فألناّاه جيااوز ل ف اراد أن
ميلكوهااا؛ أل ّن املااادة الاايت تصاانعها ليساات ماان امل اواد الداخلااة يف امللكيااة العامااة.
وعلااى ذلااك فكاال مصاانع تكااون مااادة صاانعه إااا هااو داخاال يف امللكيااة العامااة
جيوز أن يكون إلوكاً ملكياة عاماة أو إلوكااً للدولاة كماا جياوز أن يكاون إلوكااً
ملكية فردية ألفاراد تساتأجرها الدولاة مانهم .وكال مصانع تكاون ماادة صانعه إاا
هو داخل يف امللكية الفردية فألنّاه جياوز ل فاراد أن ميتلكاوه ألنّاه مان ناوع امللكياة
الفردية.
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بيت المال
بي ات امل ااال ه ااو اجله ااة ال اايت ااتص بك اال دخ اال أو خ اارج مل ااا يس ااتحقه
املسلمون من مال .وعلى ذلك فكل مال استحقه املسلمون ومل يتعاني مالكاه
ماانهم فهااو ماان حقااوي بياات املااال ح ا ولااو تعااني مالكااه جهااة .فااألذا قاابح
ص ااار ب ااالقبح مض ااافاً إىل حق ااوي بي اات امل ااال س ا اواء أدخ اال إىل ح اارزه أم مل
يدخل .أل ّن بيت املال عبارة عن اجلهة ال عان املكاان .وكال حاق وجاب صارفه
يف مصااا املساالمني فهااو حااق علااى بياات املااال .فااألذا صاارف يف جهتااه صااار
مضااافاً إىل اخلاارج ماان بياات املااال س اواء خاارج ماان حاارزه أم مل خياارج .أل ّن مااا
صار إىل والة املسلمني وعماهلم أو خرج من أيديهم فحكم بيت املاال جاار
عليه يف دخله إليه وخرجه.

واردات بيت المال
واردات بياات املااال الدائمااة ه ااي :الف اايء والغن ااائم واألنف ااال واخل اراج
واجلزي ااة وواردات امللكي ااة العام ااة بأنواعه ااا وواردات أم ااال الدول ااة والعش ااور
ومخس الركاز واملعدن وأموال الزكاة .إالّ أن أموال الزكاة توضع يف حارز خااال
هبااا ماان بياات املااال وال تصاارف إالّ ل صااناف الثمانيااة الااذين ذكااروا يف القااررن
وال جيوز أن يصرف منها شيء لغاري األصاناف الثمانياة ساواء أكاان مان شا ون
األمة .إالّ أنه جيوز لسمام صرفها على رأياه واجتهااده ملان
الدولة أم من ش ون ّ
يشاااء ماان األصااناف الثمانيااة .فلااه أن يعطيهااا لصاانف ماانهم أو أكث ار ولااه أن
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يعطيه ااا هل اام مجيعا ااً .وك ااذلك واردات أما اوال امللكي ااات العام ااة فأل ااا توض ااع يف
مكااان خاااال يف بياات املااال وال لااا بغريهااا أل ّ ااا إلوكااة جلميااع املساالمني
يصاارفها اخلليفااة وفااق مااا ياراه مصاالحة للمساالمني حسااب رأيااه واجتهاااده ضاامن
أحكام الشرع.
أمااا األم اوال األخاار الاايت ماان حقااوي بياات املااال فتوضااع يف بياات املااال
مااع بعضااها وينفااق منهااا علااى شا ون الدولااة واألمااة وعلااى األصااناف الثمانيااة
وعلاى كاال شاايء تاراه الدولاة .فااألن وفاات هااذه األماوال تاجااات الرعيااة كااان هبااا
وإال فااألن الدولااة تفاارض ض ارائب علااى املساالمني لتقااوم بقضاااء مااا يطلااب منهااا
من رعاية الشا ون .أماا كيفياة فارض هاذه الضارائب فألنّاه يساري علاى حساب ماا
فرضااه الشاارع علااى املساالمني .فااألن مااا كااان فرض ااً علااى املساالمني القيااام بااه ماان
األعمال واحتاج إىل نفقاات حا تقاوم باه الدولاة فاألن للدولاة أن تفارض علاى
املسلمني ضرائب لتقوم بأعبائه وما مل يكن واجباً على املسلمني كسداد ديان
املياات فألنّااه ال جيااوز للدولااة أن تفاارض ض ارائب للقيااام بااه فااألن كااان لااديها يف
بيت املاال ماال قامات باه وإال ساقا القياام باه عان الدولاة .وعلاى هاذا فللدولاة
حتصل الضرائب يف هذه احلال وعليها أن تسري على الوجه التا :
أن ّ
 - 1لسااد النفقااات الواجبااة علااى بياات املااال للفق اراء واملس ااكني واباان
السبيل وللقيام بفرض اجلهاد.

 - 2لسد النفقات الواجبة على بيات املاال علاى سابيل البادل كنفقاات
املو فني وأرزاي اجلند وما شاكل ذلك.
 - 3لسا ااد النفقا ااات الواجبا ااة علا ااى بيا اات املا ااال عل ا ااى وجا ااه املص ا االحة
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واإلرف ا اااي دون ب ا اادل كألنش ا اااء الطرق ا ااات واس ا ااتخراج املي ا اااه وبن ا اااء املس ا اااجد
وامل ا اادارس واملستش ا اافيات وغ ا ااري ذل ا ااك م ا اان األم ا ااور ال ا اايت يعت ا ااس إجياده ا ااا م ا اان
الضروريات وينال األمة ضرر من عدم وجودها.
 - 4لس ا ااد النفق ا ااات الواجب ا ااة عل ا ااى بي ا اات امل ا ااال عل ا ااى وج ا ااه الض ا اارورة
كحادث طرأ علاى املسالمني مان جماعاة أو طوفاان أو زلازال أو هجاوم عادو
أو ما شاكل ذلك.
 - 5أن تفاارض ض ارائب لتسااديد ديااون اقمضااتها للقيااام ااا هااو واجااب
على مجيع املسلمني من كل ما هو داخل يف أية حالاة مان احلااالت األرباع أو
ما تفرع عنها أو أية حالة أوجبها الشرع على املسلمني.
ومان الاواردات الايت توضااع يف بيات املاال وتنفاق علااى مصاا الرعياة مااا
يأخااذه العاشاار ماان احل اربيني واملعاهاادين واألم اوال النامااة إااا هااو ماان امللكيااة
العامااة أو ماان ملكيااة الدولااة واألماوال املورو ااة عماان ال وارث لااه .وإذا فضاالت
حقااوي بياات املااال علااى مصاارفها بااأن زادت األم اوال الاايت يف بي اات املااال عاان
النفقااات املطلوبااة منااه ينظاار فااألن كااان الزائااد رتيااً ماان الفاايء صاارف للناااس يف
أعطي ااات وإن ك ااان الزائ ااد م اان اجلزي ااة واخلا اراج أبق اااه مل ااا ين ااوظ املس االمني م اان
حاادث وال ينازل عمان جياب علياه أل ّن احلكام الشارعي أن تفارض اجلزياة عان
ياد وأن يفارض اخلاراج علاى األرض بقادر احتماهلاا .وإن كاان الزائاد مان الزكااة
حف يف بيت املال ح يوجد من األصناف الثمانية من تصرف له فتصارف
ل ااه حين ااذ .وإن ك ااان الزائ ااد إ ااا ه ااو مف ااروض عل ااى املس االمني حط ااه ع اانهم
وأعفاهم من دفعه.
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نفقات بيت المال
وضعت نفقات بيت املال على ست قواعد:
 - 1ماا كاان بيات املااال لاه حارزاً وهاو أماوال الزكااة فاألن اساتحقاقه ملاان
يصاارف هلاام معتااس بااالوجود .فااألن كاان املااال موجااوداً فيااه ماان ناحيااة الزكاااة كااان
صرفه يف جهاته -وهي األصناف الثمانية املذكورة يف القاررن -مساتحقاً وجياب
أن يصارف هلام وعادم وجاود املاال مساقا الساتحقاقه ملان يصارف هلام أي إن
مل يكاان املااال موجااوداً يف بياات املااال ماان ناحيااة الزكاااة فااال يصاارف ألي واحااد
ماان األشااخاال الثمانيااة شاايء ماان خمصصااات الزكاااة وال يسااتدان علااى الزكاااة
ريثما حتصل جبايتها.
 - 2أن يكااون بياات املااال مسااتحقاً لااه علااى وجااه اإلعالااة وعلااى وجااه
القيااام بفاارض اجلهاااد :وذلااك كاإلنفاااي علااى الفقاراء واملساااكني واباان الساابيل
وكاإلنفاااي علااى اجلهاااد فاسااتحقاي الصاارف هلااذه األمااور غااري معتااس بااالوجود
وهااو ماان احلقااوي الالزمااة مااع الوجااود والعاادم أي ساواء أكااان املااال موجااوداً يف
بياات املااال أم مل يكاان .فااألن كااان املااال موجااوداً وجااب صاارفه يف احلااال وإن مل
يكاان موجااوداً فااألن خيااف مفساادة ماان تااأخري الصاارف اقمضاات الدولااة املااال
لصاارفه يف احلااال ريثمااا ممعااه ماان املساالمني اّ تسااده وإن مل ااف مفساادة
طبقاات فيااه قاعاادة «فَـنَـ ـ ِظرة إلــى َمـ ـ ْيسرة» في ا خر ح ا جيمااع املااال اّ يعطااى
ملستحقيه.
 - 3أن يكااون بياات املااال مسااتحقاً لااه علااى وجااه الباادل أي أن يكااون
املااال مسااتحقاً ألشااخاال أدوا خدمااة فأخااذوا باادل هااذه اخلدمااة ماااالً وذلااك
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ك ااأرزاي اجلنا ااد وروات ااب املا ااو فني والقض اااة واملعلما ااني وم ااا شا اااكل ذلا ااك
فاسااتحقاي الصاارف هلااذه األمااور غااري معتااس بااالوجود .وهااو ماان احلقااوي الالزمااة
مااع الوجااود والعاادم أي س اواء أكااان املااال موجااوداً يف بياات املااال أم مل يكاان.
فألن كان املال موجوداً وجب صرفه يف احلاال .وإن مل يكان موجاوداً وجاب علاى
الدولااة تااوفريه بأخااذ مااا يلاازم لااه ماان املساالمني فااألن خيااف مفساادة ماان تااأخري
الصاارف اقمضاات الدولااة املااال لصاارفه يف احلااال ريثمااا ممعااه ماان املساالمني اّ
تسده وإن مل ف مفسدة طبقت فيه قاعدة «فنظرة إلى ميسرة» في خر حا
جيمع املال اّ يعطى ملستحقيه.
 - 4أن يكون بيت املال مستحقاً له وأن يكاون مصارفه مساتحقاً علاى
وجه املصالحة واإلرفااي دون البادل أي أن يكاون مصارفه علاى أشاياء دون أن
يكون مقابلها أموال حتصل على أن ينال األمة ضرر مان عادم وجودهاا وذلاك
كالطرقات واملياه وبناء املسااجد واملادارس واملستشافيات وماا شااكل ذلاك مان
األمااة ضاارر ماان عاادم
األمااور الاايت يعتااس إجيادهااا ضاارورة ماان الضاارورات وينااال ّ
وجودها .فاستحقاي الصرف هلذه األمور غري معتاس باالوجود وهاو مان احلقاوي
الالزمة مع الوجود والعدم فألن وجد يف بيت املال ماال وجاب صارفه علاى هاذه
األمة فيجمع منهاا قادر
األشياء وإن مل يوجد يف بيت املال انتقل وجوبه على ّ
الكفايااة لسااد صاارف النفقااات الالزمااة اّ جيااري الصاارف عليهااا ماان بياات املااال.
أل ّن م ااا ك ااان مص اارفه مس ااتحقاً عل ااى وج ااه املص االحة دون الب اادل وع اادم ص اارفه
يوجااد الضاارر يكااون اسااتحقاقه معت اساً بااالوجود والعاادم .فااألن كااان موجااوداً يف
بياات امل ااال وج ااب في ااه وس ااقا فرضااه ع اان املس االمني .وإن ك ااان مع اادوماً ص ااار
فرضااه علااى املساالمني حا حتصاال الكفايااة بتااوفريه يف بياات املااال فيصااري واجبااً
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على بيت املال.
 - 5أن يكون بيت املال مستحقاً له وأن يكاون مصارفه مساتحقاً علاى
األما ااة ضا اارر ما اان عا اادم
وجا ااه املصا االحة واإلرفا اااي دون البا اادل إالّ أنا ااه ال ينا ااال ّ
وجااوده وذلااك كفاات طريااق انيااة مااع وجااود غريهااا أو فاات مستشاافى ااان مااع
وجود غريه ميكن االكتفاء به أو تعمري طريق جيد النّاس غريها طريقااً بعيادة أو
مااا شاااكل ذلااك .فاسااتحقاي الصاارف هلااذه األمااور معتااس بااالوجود دون العاادم.
فاألن وجاد يف بياات املاال ماال وجااب صارفه هلاذه األشااياء وإن مل يوجاد يف بياات
امل ااال م اال س ااقا وجوب ااه ع اان بي اات امل ااال وال جي ااب عل ااى املس االمني دف ااع م ااال
ألجله ألنّه من األساس ال جيب على املسلمني.
 - 6أن يكااون مصاارفه مسااتحقاً علااى وجااه الضاارورة كحااادث ط ارأ علااى
املس االمني يف جماع ااة أو طوف ااان أو زلا ازال أو هج ااوم ع اادو فاس ااتحقاقه غ ااري
معتاس بااالوجود .وهااو ماان احلقااوي الالزمااة مااع الوجااود والعاادم .فااألن كااان موجااوداً
وجب صرفه يف احلال .وإن كان معدوماً صار فرضه علاى املسالمني فيجاب أن
جيمااع ماان املساالمني يف احلااال ويوضااع يف بياات املااال ليصاارفه عليااه وإن خيااف
الضرر من تأخري الصرف إىل االنتهاء مان اجلماع وجاب علاى الدولاة أن تقامض
املااال الااالزم وتضااعه يف بياات املااال وتصاارفه يف احلااال علااى وجااه اسااتحقاقه اّ
تسد هذا الدين إا ممعه من املسلمني.

ميزانية الدولة
ال اادول الدميقراطي ااة تض ااع ميزاني ااة عام ااة للدول ااة ك اال س اانة .وواق ااع امليزاني ااة
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للدولااة الدميقراطيااة هااو أن امليزانيااة تصاادر يف قااانون ا ااه قااانون امليزانيااة لساانة
كذا .يصدقه السملان ويسنه قانوناً بعد مناقشته ومناقشة فصول امليزانية فصاالً
فصاالً واملبااالش الاايت يتضامنها كاال فصاال .ويعتاس كاال فصاال كاالً ال يتجازأ جيااري
التصااويت عليااه ككاال ال علااى كاال جاازء منااه فيقبلااه أو يرفضااه مجلااة .وإن كااان
عنااد املناقشااة لااه أن يناااقش كاال جاازء ماان أجزائااه وكاال مبلااش ماان املبااالش الاايت
يشااتمل عليهااا .وقااانون امليزانيااة يكااون م لفااً ماان بضااع ماواد .منهااا مااادة توضااع
لتبااني املبلااش الااذي يرصااد لنفقااات الدولااة خااالل الساانة املاليااة الاايت وضااعت هلااا
امليزانيااة .وتوضااع مااادة لتبااني املبلااش الااذي ماان إيارادات الدولااة بااه خااالل الساانة
املالي ا ااة ال ا اايت وض ا ااعت هلا ا اا امليزاني ا ااة .وتوض ا ااع ما ا اواد لرص ا ااد مص ا ااروفات ل ا اابعح
امل سسااات كمااا توضااع ماواد لتخمااني واردات بعااح امل سسااات .وتوضااع ماواد
إلعطاااء وزياار املاليااة بعااح الصااالحيات .وتوضااع يف كاال مااادة إشااارة إىل جاادول
يتض ا ا اامن أبا ا ا اواظ امليزاني ا ا ااة مل ا ا ااا تتض ا ا اامنه امل ا ا ااادة سا ا ا اواء أكان ا ا اات للا ا ا اواردات أم
للمص ااروفات اّ توض ااع يف ك اال ج اادول مفردات ااه أي الفص ااول ال اايت يتض اامنها
الباااظ اّ يوضااع يف كاال فصاال املبااالش اإلمجاليااة ملفااردات الفصاال مجيعهااا .وعلااى
هااذا األساااس توضااع امليزانيااة كاال ساانة مااع بعااح اختالفااات فرعيااة يف بعااح
الساانني حسااب الوقااائع املختلفااة أو مااع بعااح اختالفااات فرعيااة بااني الاادول
حسب الوقائع املختلفة.
أمااا الدولااة اإلسااالمية فااال توضااع هلااا ميزانيااة ساانوية ح ا حيتاااج األم اار
األمااة وال ي خااذ فيهااا رأي
ساانوياً إىل ساان قااانون هبااا .وال تعاارض علااى جملااس ّ
منه .وذلك أل ّن امليزانية يف النظاام الادميقراطي قاانون يف أبواهباا وفصاوهلا واملباالش
الاايت تتضاامنها وهااو قااانون لساانة واحاادة .والقااانون عناادهم إ ااا يساانه السملااان.
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ولااذلك حيتاااج األماار إىل عرضااها علااى جملااس السملااان .وهااذا كلااه ال حتتاااج إليااه
حتص اال تس ااب األحك ااام الش اارعية
الدول ااة اإلس ااالمية؛ أل ّن واردات بي اات امل ااال ّ
املنصااوال عليهااا وتصاارف تسااب أحكااام شاارعية منصااوال عليهااا .وهااي كلهااا
أحك ااام ش اارعية دائمي ااة .ف ااال جم ااال لل ا ارأي يف أب ا اواظ ال ا اواردات وال يف أب ا اواظ
النفقات مطلقاً وإ اا هاي أباواظ دائمياة قرر اا أحكاام شارعية دائمياة .هاذا مان
ناحيااة أباواظ امليزانيااة .أمااا ماان ناحيااة فصااول امليزانيااة واملبااالش الاايت يتضاامنها كاال
فصل واألمور اليت صص هلا هذه املبالش يف كل فصل .فاألن ذلاك كلاه موكاول
لرأي اخلليفاة واجتهااده؛ ألنّاه مان رعاياة الشا ون الايت تركهاا الشارع للخليفاة يقارر
اجب التنفيذ.
أمرهُ و ُ
فيها كل ما يراه و ُ
وعلااى هااذا ال يوجااد أي جمااال يف اإلسااالم لوضااع ميزانيااة ساانوية للدولااة
كم ااا ه ااي احل ااال يف النظ ااام ال اادميقراطي ال بالنس اابة ألبواهب ااا وال لفص ااوهلا وال
ملفاردات الفصاول أو املباالش الايت حتتاجهاا تلاك املفاردات أو الفصاول .ومان هنااا
ال توضع ميزانية سنوية للدولة اإلسالمية وإن كانت هلا ميزانية دائمية قد حادد
الش ارع أبواهبااا بالنس ابة لل اواردات والنفقااات وجع ال للخليف اة أماار تقرياار الفصااول
ومفردا ا واملبالش الالزمة هلا حينما تدعو املصلحة دون نظر إىل م ّدة معينة.

الزكاة
يعتااس مااال الزكاااة أحااد أن اواع األم اوال الاايت توضااع يف بياات املااال ولكنهااا
تلااف عاان سااائر األناواع ماان األماوال ماان ناحيااة جبايتهااا وماان ناحيااة املقاادار
الذي جيخ ومن ناحياة إنفاقهاا .فهاي مان حياث اجلباياة ال ماخ إالّ مان أماوال
املسالمني وال ماخ مان غااريهم .وهاي ليسات ضاريبة عامااة وإ اا هاي عباادة ماان
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العبادات وتعتس ركناً من أركان اإلسالم .وهاي ماع كو اا مااالً فاألن دفعهاا حيقاق
قيمااة روحيااة كالصااالة والصاايام واحلااج .وأداؤهااا فاارض عااني علااى املساالم .وال
تعتااس جبايتهااا مسااايرة الحتياجااات الدولااة وحسااب مصاالحة اجلماعااة كسااائر
األماة بال هاي ناوع خااال مان املاال جياب أن يادفع لبيات
األموال اليت مخ من ّ
امل ااال سا اواء أكان اات هن ااا حاج ااة أم مل تك اان وال تس ااقا ع اان املس االم ما ا
وجبت يف ماله .ومب على املسلم املالك للنصااظ فاضاالً عان ديوناه وحاجتاه.
وال مااب علااى غااري املساالم وم اب علااى الصاايب واجملنااون ملااا رو الممااذي عاان
عبد ا بن عمارو عان النايب  أناه قاال« :أال مـن ولـي يتيمـا لـه مـال ،فليتجـر
فيــه ،وال يتركــه حتــى تأكلــه الصــدقة» أي ال يمكااه حا ال يااذهب مالااه كلااه ماان
اب علااى املااال اململااو للشااخص فهااي عبااادة ماليااة
دفااع الزكاااة عليااه وأل ااا ما ُ
ال عبادة جسدية.
وأم ااا م اان حي ااث املق اادار الا ااذي جي ااخ فألنّااه مق اادار مع ااني ال يزيا ااد وال
ياانقص وقاادر بربااع العشاار يف الااذهب والفضااة وعااروض التجااارة .وي خااذ ماان
مقدار معني من املال هو النصاظ فما فوقه .وقدر النصاظ مائتاا درهام فضاة
وعشارون مثقااالً مان الااذهب .واملثقاال مان الاذهب يساااوي دينااراً شارعياً ووزنااه
عش اارون قرياطا ااً وتس اااوي  4.25غراما ااً وب ااذلك يك ااون نص اااظ ال ااذهب 85
غرامااً ذهبااً وأمااا درهاام الفضااة فيسااوي  2.975غرامااً وبااذلك يكااون نصاااظ
الفضة يساوي  595غراماً فضة .فألذا نقص املقدار عن النصاظ فال ي خذ مناه
شاايء .وأمااا احلبااوظ كااالقم و ااوه واملواشااي كاإلباال والبقاار والغاانم فقااد بااني
الفقهاء مقدار نصاهبا وما ي خذ منها مفصالً.
وأما مصارف الزكاة ووجوه إنفاقها فهي حمددة كذلك تد معروف
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فال تصرف إالّ ل صناف الثمانية الذين ذكرهم ا يف القررن الكرمي يف سورة

التوبة

         

 .        أما الفقراء فهم الذين
ميلكون أمواالً ولكن نفقا م أكثر إا ميلكون .واملساكني هم الذين ال ميلكون
أمواال وليسات هلم واردات .قاال تعاىل.       :

والعاملون عليها هم الذين يعملون ابايتها وتوزيعها .وامل لفة قلوهبم هم الذين
تر الدولة أن يف إعطائهم من الزكاة مصلحة يف تثبيتهم على اإلسالم .ويف

الرقاظ وهم األرقاء يعطون من مال الزكاة ليعتقوا وهذا الصنف غري موجود
اآلن .والغارمون هم املدينون العاجازون عان س اداد دياو م .ويف سابيال ا أي
اجلهااد .وما ذكرت      مع اإلنفاي يف القررن إالّ وكان معناها

اجلهاد .وابن السبيل هو املسافر املنقطع .وما عدا ه الء الثمانية ال جيوز أن

تصرف هلم الزكاة .وكذلك ال جيوز أن تصرف يف ش ون الدولة االقتصادية.
وإذا مل يوجد صنف من األصناف الثمانية ال تصرف الزكاة يف باظ رخر
وحتف يف بيت املال لتصرف -عند احلاجة إىل صرفها -يف وجوهها الثمانية.
وتدفع لسمام أو نائبه لقول ا تعاىل:

     

   وألن أبا بكر طالبهم بالزكاة ووافقه الصحابة على هذا ومل
يسأهلم هل تدفعون للفقراء أم ال وحني منعوا دفع الزكاة إليه قاتلهم عليها.
واإلمام هو الذي يعطيها ملستحقيها .ح ولو كان الوالة لمة تدفع هلم.

روي عن سهيل بن أ صا قال« :أتيت سعد بن أبي وقاص ،فقلت عندي

مال أريد أن أخرج زكاته وهؤالء القوم على ما ترع ،فما تأمرني؟ قال ادفعها
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إليهم .فأتيت ابن عمر فقال مثل ذلك فأتيت أبا هريرة فقال مثل ذلك

فأتيت أبا سعيد فقال مثل ذلك» ذكره صاحب املغت .وال تعطى الزكاة لكافر

مطلقاً سواء أكان ذمياً أم غري ذمي أل ّن النيب  قال ملعاذ ابن جبل حني
بعثه إىل اليمن« :فأعلمهم أن اهلل افترض عليهم صدقة في أموالهم ،تؤخذ من
أغنيائهم وترد على فقرائهم» رواه البخاري عن ابن عباس .فخصهم بصرفها
على فقرائهم كما خصهم بوجوهبا على أغنياائهم .لكان جياوز إعطاء الكافار

صادقاة التطاوع مطلقاً قاال تعااىل:
   ومل يكن األساري يوم ذ إالّ كافراً.

     

الجزية
اجلزية حق أوصل ا سبحانه وتعاىل املسلمني إليها من الكفار
خضوعاً منهم حلكم اإلسالم .وهي مال عام يصرف على مصا الرعية كلها
وتستحق تلول احلول وال تستحق قبله وهي ابتة بنص القررن الكرمي .قال
تعاىل .         :رو أبو عبيد يف
األموال عن احلسن بن حممد قال :كتب رسول ا  إىل جموس هجر
يدعوهم إىل اإلسالم «فمن أسلم قبل منه ومن ال ضربت عليه الجزية .في أن
ال تؤكل له ذبيحة وال تُن َكح له امرأة»  .وت خذ من الك ّفار ما داموا باقني
على الكفر فألذا أسلموا سقطت عنهم .وتوضع اجلزية على الرؤوس ال على
األموال فت خذ عن كل شخص من الك ّفار ال على ماله .واجلزية مشتقة من
اجلزاء فهي ت خذ جزاء على كفرهم ولذلك ال تسقا إالّ إذا أسلموا .وال
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تسقا عنهم إذا اشمكوا يف القتال؛ أل ّ ا ليست جزاء يايتهم .وال ت خذ إالّ
من القادر على دفعها؛ لقوله تعاىل     :أي عن مقدرة فال ت خذ من
العاجز وال ت خذ إالّ من الرجال فال مب على امرأة وال على صيب وال
على جمنون ح لو جاءت امرأة لتعيش يف دار اإلسالم على أن تدفع اجلزية
مقابل إقامتها تقبل يف دار اإلسالم ويسم هلا باإلقامة وال ت خذ منها
جزية .وال يقدر مقدار خمصوال للجزية بل هي مموكة لرأي اإلمام واجتهاده
على شرال أالّ تكون أكثر إا يطيق الذي تستحق عليه اجلزية .عن ابن أ
ي قال( :قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن
عليهم دينار؟ قال :جعل ذلك من قبل اليسار) أخرجه البخاري وإذا استحقت
اجلزية على قادر وأعسر قبل دفعها تبقى ديناً عليه ويعامل معاملة املدين
املعسر فينظر إىل ميسرة.
جج

الخراج
اخلاراج هااو حااق أوصاال ا املساالمني إليااه ماان الك ّفااار .وهااو حااق يوضااع
على رقبة األرض اليت غنمت من الك ّفار حربااً أو صالحاً إذا كاان الصال علاى
قرون عليها مقابل خراج ي دونه .واخلراج يف لغة العارظ الكاراء
أن األرض لنا ويُ ّ
والغلااة .وكاال أرض أخااذت ماان الك ّفااار عنااوة بعااد إعااالن احلاارظ علاايهم تعتااس
أرض ااً خراجيااة .وإذا أساالموا بعااد الفاات تبقااى أرضااهم خراجيااة .فقااد رو أبااو
عبيااد يف األم اوال عاان الزهااري قااال« :قبــل رســول اهلل  الجزيــة مــن مجــوس
البحرين» قال الزهاري :فمن أسلم منهم قبل إسـالمه ،وأحـرز لـه إسـالمه نفسـه

ومالــه إالّ األرض ،فإنهــا فــيء للمســلمين ،مــن أجــل أنــه لــم يســلم أول مــرة وهــو
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فــي منعــة أي وهاام يف منعااة ماان املساالمني .أمااا قاادر اخلاراج الااذي يضاارظ علااى
األرض فيعتس ا حتتمله األرض فاألن عمار حاني وضاع اخلاراج راعاى ماا حتتملاه
األرض ما اان غا ااري حيا ااف الا ااك وال إجحا اااف ب ا ازارع فق ا ااد ضا اارظ يف بعا ااح
النواحي على كال جرياب قفيازاً ودرمهااً وضارظ علاى ناحياة أخار غريهاا غاري
هااذا القاادر وعماال يف ناواحي الشااام غااري هااذا فعلاام أنااه راعااى يف كاال أرض مااا
حتتملااه .فااألذا تقاارر اخل اراج ااا احتملتااه األرض فألنّااه حيصااله علااى الوجااه الااذي
وضعها علياه فاألن وضاع اخلاراج علاى مسااحة األرض سانوياً حصال اخلاراج عناد
ايااة الساانة اهلالليااة؛ أل ّ ااا الساانة املعتااسة شاارعاً .وإن جعاال اخلاراج علااى مساااحة
الزرع حصل اخلراج كل سنة عناد اياة السانة الشمساية أل ّ اا السانة الايت تكاون
عليه ااا األمط ااار وي اازرع ال اازرع .وإن وض ااعها مقا ااة أي ق اادر نس اابة معين ااة إ ااا
تنتجه عادة حصل اخلراج عناد كماال الازرع وتصافيته .ولسماام أن يقادر اخلاراج
مراعيا ااً أص اال األم ااور يف ه ااذه األوج ااه الثال ااة إم ااا عل ااى مس اااحة األرض أو
مس اااحة ال اازرع أو تق اادير مق اادار الن اااتج .وإذا حص االت حتس ااينات يف األرض
فنا ااتج عا اان ها ااذه التحسا ااينات زيا ااادة يف اإلنتا اااج أو ط ا ارأ علا ااى األرض عواما اال
أنقصت اإلنتاج ينظر فألن كانت هذه الزيادة من فعال الازراع كاأ ّن حفاروا ب اراً
أو أوصاالوا قناااة ماااء ال يازاد علاايهم شاايء وإن كااان الاانقص بفعلهاام كهاادمهم
القناااة أو إمهاااهلم الب اار ال ياانقص عاانهم شاايء وي ا مرون بألصااالح مااا خربااوه.
وإن كاناات الزيااادة أو الاانقص ماان الدولااة كااأن حفاارت هلاام هااي ب اراً أو أمهلاات
إصالح اآلبار والقنوات فألن هلا أن تزياد اخلاراج يف حالاة زياادة اإلنتااج وعليهاا
أن تنقصااه يف حالااة نقص ااان اإلنتاااج .أمااا إن حص االت الزيااادة وال اانقص بعوام اال
طبيعيااة كااأ ّن اقتلعاات الزوابااع األشااجار أو جاارف الساايل األقنيااة فألناّاه يوضااع
علااى األرض قاادر مااا حتتماال حا ال يظلاام أهلهااا .واخلاراج يقاادر ملاادة معلومااة
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وال يقاادر دائميااً ويتغااري هااذا التقاادير عنااد انتهاااء املاادة ااا حتتملااه األرض عنااد
التقدير للمدة اجلديدة.

الضرائب
إن املا اوارد ال اايت ح ااددها الش اارع لبي اات امل ااال كافي ااة إلدارة ش ا ا ون الرعي ااة
ورعايااة مصاااحلهم وال حيتاااج األماار إىل فاارض ضارائب مباشاارة أو غااري مباشاارة.
األم ااة قس اامني ا ن ااني :منه ااا
ولك اان الش اارع م ااع ذل ااك احت اااال فجع اال حاج ااات ّ
حاجااات فرضااها علااى بياات املااال أي علااى امل اوارد الدائمااة لبياات املااال ومنهااا
حتصاال املااال
حاجااات فرضااها علااى املساالمني كافااة وجعاال للدولااة احلااق يف أن ّ
ماانهم لقضاااء تلااك احلاجااات .وعلااى ذلااك فالض ارائب هااي إااا فرضااه ا علااى
حيص اال ه ااذا امل ااال
املس االمني لقض اااء مص اااحلهم وجع اال اإلم ااام واليا ااً عل اايهم ّ
وينفقااه هااو علااى الوجااه الااذي ياراه .ويصا أن يساامى هااذا الااذي جيمااع ضاريبة
كمااا يص ا أن يساامى ماااالً مفروض ااً وغااري ذلااك .ومااا عاادا مااا فرضااه ا ماان
املااوارد الاايت نااص الشاارع عليهااا كاجلزيااة واخل اراج وم ااا عاادا م ااا فرضااه ا عل ااى
املس االمني للقي ااام باإلنف اااي عل ااى احلاج ااة املفروض ااة عل اايهم كاف ااة كالطرق ااات
واملاادارس ال ت خااذ ضارائب .فااال ت خااذ رسااوم للمحاااكم وال للاادوائر وال ألياة
مصاالحة .أمااا ض اريبة اجلمااار فليساات ماان قبياال الض ارائب املااأخوذة .وإ ااا هااي
معاملااة للاادول ثاال مااا تعاملنااا بااه وليساات ضاريبة لسااد كفايااة بياات املااال وقااد
اهاا الشارع مكوسااً ومنااع أخاذها مان املساالمني والاذميني .وال جياوز أن ي خااذ
غاري ماا فرضااه الشارع ضاريبة مطلقااً إذ ال جياوز أن ي خاذ ماان ماال املسالم شاايء
إالّ تااق شاارعي دلاات عليااه األدلااة الشاارعية التفصاايلية .ومل ياارد أي دلياال ياادل
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على جواز أخذ ضريبة من أحد من املسلمني سو ما تقدم .أما غاري املسالمني
فال ت خذ منهم ضريبة؛ أل ّن قضاء احلاجات الذي فرضه الشارع إّ اا فرضاه علاى
املسا االمني فقا ااا فا ااال ت خا ااذ الض ا اريبة إالّ ما اان املسا االمني وال ت خا ااذ ما اان غا ااري
املسلمني ضريبة سو اجلزية فقا .واخلراج ي خذ من املسلم وغاري املسالم علاى
األرض اخلراجية .أماا كياف ت خاذ الضاريبة مان املسالمني فأل اا ت خاذ إاا زاد عان
نفقتهم وعما يعتس عن هر غىن شرعاً.
ومااا يعتااس عاان هاار غااىن هااو مااا يفضاال عاان إشااباعه حاجاتااه األساسااية
وحاجاته الكمالية باملعروف .أل ّن نفقة الفرد على نفسه هي ساده لكفاياة مجياع
حاجاتااه الاايت تتطلااب إشااباعاً باااملعروف حسااب حياتااه الاايت يعاايش عليهااا بااني
النّاس .وهذا ال يق ّدر قادار معاني عاام جلمياع النّااس .وإ اا يقادر لكال شاخص
تسااب مسااتو معيشااته .فااألذا كااان إاان حيتاااج مثلااه إىل ساايارة وخااادم يقا ّدر ااا
زاد عنهمااا وإن كااان حيتاااج إىل زوجااة يقا ّدر ااا يزيااد عاان زواجااه وهكااذا .فااألن
كان ما ميلكه يزيد عن هذه احلاجات حتصل منه ضاريبة وإن كاان ال يزياد عان
ذلك ال حتصل؛ ألنّه ال يكون مستغنياً فال مب عليه ضريبة.
وال يراعى يف فرض الضرائب منع تزايد الثروة وعدم الغىن أل ّن اإلساالم
ال مين ااع الغ ااىن .وال يراع ااى أي اعتب ااار اقتص ااادي جلم ااع الضا ارائب وإ ااا ت خ ااذ
ض اريبة املااال علااى أساااس عاادم كفايااة املااال املوج ااود يف بي اات املااال لسااد مجي ااع
احلاجات املطلوبة منه فت خذ قدار حاجات الدولة للنفقاات وال يراعاى فيهاا
إالّ حاجاات الرعيااة ومقاادرة املسالمني علااى دفعهااا وال تقادر بنساابة تصاااعدية
أو تنازلية مطلقاً وإ ا تقدر بنسبة واحدة على املسالمني بغاح النظار عان مبلاش
املااال الااذي ت خااذ منااه .ويراعااى يف تقاادير النساابة العاادل بااني املساالمني إذ ال
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ت خااذ إالّ عاان هاار غااىن وت خااذ عاان مجيااع املااال الزائااد عاان احلاجااة ال علااى
الدخل فقا ال فري بني رأس املاال أو الارب أو الادخل .بال ت خاذ عان املاال
كلااه .وال تعتااس رالت اإلنتاااج الالزمااة للعماال يف الصااناعة والزراعااة وال األرض
وال العقار من رأس املال.
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توزيع الثروة بين النّاس
لق ااد أب اااح اإلس ااالم امللكي ااة الفردي ااة ولكن ااه ح اادد كيفي ااة التمل ااك .وأذن
للف اارد ب ااأن يتص اارف ااا ميل ااك ولكن ااه ح اادد كيفي ااة التص اارف .والح ا تف اااوت
القااو العقليااة واجلساامية لااد أفاراد باات اإلنسااان فاحتاااال هلااذا التفاااوت يف إعانتااه
العاجز وكفايته احملتاج وفرضه يف أماوال األغنيااء حقااً للفقاراء واملسااكني .وقاد
جعل ما ال تستغت عنه اجلماعة ملكاً عاماً جلمياع املسالمني ال جياوز ألحاد أن
ميتلكااه أو حيميااه لنفسااه أو لغااريه .كمااا جعاال الدولااة مس ا ولة عاان تااوفري الثااروة
خاصة هبا.
أمواالً وخدمات للرعية وأباح هلا أن تتملك ملكية ّ

وهبذا كله ضمن العيش لكل فرد من أفراد الرعية وضمن للجماعة أن تبقاى
جمتمع ااة متماس ااكة وض اامن مص ااا ه ا الء األفا اراد ورعاي ااة شا ا ون ه ااذه اجلماع ااة
وحف كيان الدولة يف قدرة كافية لالضطالع س وليا ا االقتصاادية .غاري أن ذلاك
كلاه حيصال إذا بقاي اجملتماع علاى وضاع يتحقاق فياه تاوفري الثاروة جلمياع أفاراد الرعياة
فاارداً فاارداً وكااان أفاراد الرعيااة يف مجلااتهم قااائمني بتنفيااذ مجيااع أحكااام الشاارع .أمااا إذا
قااام اجملتمااع علااى تفاااوت فاااحش بااني أفاراده يف تااوفري احلاجااات كمااا هااي احلااال
اآلن يف الع ااامل اإلس ااالمي ك ااان ال ب ااد م اان إجي اااد تا اوازن ب ااني أفا اراده يف عملي ااة
توزيع جديدة توجد التقارظ يف توفري احلاجات.

وك ااذلك أيض ااً إذا حص اال ا اراف يف أذه ااان النّاااس يف تطبي ااق األحك ااام
الشرعية لفهم سقيم أو لفساد طارئ أو حصل تقصاري مان الدولاة يف تطبياق
النظام فأل م حين ذ ينحرفون عن النظام وينحارف اجملتماع عان وضاعه املرساوم
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في دي ذلك إىل األ ارة واألنانياة وساوء التصارف يف امللكياة الفردياة فيحصال
حين ااذ سااوء توزيااع الثااروة بااني النّاااس فيصااب ال بااد ماان حفا التاوازن باني أفاراد
اجملتمع أو إجياد هذا التوازن.
ويف كلتااا احلااالتني حيصاال سااوء التوزيااع للثااروة بااني النّاااس ماان أحااد أمارين.
إما من تداول الثروة بني ف ة األغنياء وحدهم .وإما من منعهاا عان النّااس ومناع
أداة التااداول بياانهم تجزهااا عاان اجملتمااع .وقااد عااا اإلسااالم هاااتني الناااحيتني
فوضااع أحكام ااً شاارعية تضاامن تااداول الثااروة بااني النّاااس مجيع ااً وتعيااد توزيعهااا
كلّمااا حصاال اخااتالل يف ت اوازن اجملتمااع .كمااا وضااع أحكام ااً شاارعية انااع كنااز
الااذهب والفضااة بوصاافهما أداة التبااادل ومااس علااى وضااعهما يف اجملتمااع بااني
النّاااس موضااع التبااادل .وبااذلك يعااا اجملتمااع الفاسااد ويعااا اجملتمااع املنحاارف
أو املائل لال راف ويعمل لتوفري الثروة جلميع أفراد الرعية فارداً فارداً حا يشابع
كل فرد منهم حاجاتاه األساساية إشاباعاً تامااً ويفات أماماه السابيل ليعمال علاى
إشباع حاجاته غري األساسية قدر ما يستطيع.

التوازن االقتصادي في المجتمع
أوجب اإلسالم تداول املال بني مجيع أفراد الرعية ومنع حصر تداوله

بني ف ة من النّاس .قال تعاىل          :فألذا
كان اجملتمع على حال من التفاوت الفاحش بني أفراده يف توفري احلاجات

وأريد بناؤه من جديد أو حصل فيه هذا التفاوت من إمهال أحكام اإلسالم
والتساهل يف تطبيقها كان على الدولة أن تعا إجياد التوازن يف اجملتمع
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بألعطائها من أمواهلا اليت الكها ملن قصرت به حاجته ح تكفيه إياها
وح حيصل هبذه الكفاية التوازن يف توفري احلاجات .وعليها أن تعطي املال
منقوالً وغري منقول .ألنّه ليس املقصود من إعطاء املال قضاء احلاجة م قتاً
بل املقصود توفري وسائل قضائها بتوفري ملكية الثروة اليت تسد هذه احلاجات
وإذا كانت الدولة ال الك ماالً أو مل تف أمواهلا بألجياد هذا التوازن ال يص
أن الك من أموال النّاس فال تفرض ضرائب من أجل هذا التوازن؛ ألنّه ليس

من األمور اليت فرضت على مجيع املسلمني وهكذا كلّما رأت الدولة اختالالً
بالتوازن االقتصادي يف اجملتمع عاجلت هذا اخللل بألعطاء من قصرت هبم

احلاجة من أموال الدولة .فألن النيب 

حني رأ التفاوت يف ملكية األموال

بني املهاجرين واألنصار خص املهاجرين بأموال الفيء الذي غنمه من بت

النضري من أجل إجياد التوازن االقتصادي .فقد روي أنه لما فتح النبي 
بني النضير صلحا وأجلى اليهود عنها ،سأل المسلمون النبي  أن يقسم
لهم ،فنزلت            :اآليات

خاصة يضعها حيث شاء ،فقسمها
فجعل اهلل أموال بني النضير للنبي ّ 
النبي بين المهاجرين ولم يعط األنصار منها شيئا سوع رجلين اثنين هما أبو

دجانة سماك بن خرشة وسهل بن حنيف فقد كانت حالهما كحال المهاجرين
من حيث الفقر .وعن ابن عباس أن النيب  قال ل نصار إن شئتم قسمت
للمهاجرين من دياركم وأموالكم وشاركتموهم في هذه الغنيمة ،وإن شئتم كانت
لكم دياركم وأموالكم ولم نقسم لكم من الغنيمة شيئا ،فقالت األنصار بل نقسم

إلخواننا من ديارنا وأموالنا ونؤثرهم بالغنيمة .فأنزل ا 
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 .     فقوله تعاىل:

      

الدولة يف اللغة اسم للشيء
  أي كيال يتداول بني األغنياء فقا و ُ
الذي يتداوله القوم وهي أيضاً اسم ملا يتداول من املال أي كيال يكون الفيء
الذي حقه أن يُعطى للفقراء ليكون باُلغةً هلم يعيشون هبا واقعاً يف يد األغنياء

ودولة بينهم.
ُ

وما فُعل بفيء بت النضري وهو من أماوال الدولاة قاد خاص باه الفقاراء
وحاارم منااه األغنياااء لتاوازن تااوفري احلاجااات بياانهم .ويُفعاال ذلااك يف أماوال بياات
املااال إذا كاناات هااذه األماوال مل تااأت إااا جيمااع ماان املساالمني باال مثاال أم اوال
الغنائم .أما إذا كاان املاال مجاع مان املسالمني فاال يصارف علاى التاوازن .ويفعال
ذلااك يف كاال وقاات أل ّن العااسة بعمااوم اللف ا ال خبصااوال الساابب .وعليااه فااألن
علااى اخلليفااة أن يوجااد التاوازن االقتصااادي بألعطائااه الفقاراء ماان الرعيااة وحاادهم
م اان أم ا اوال الدول ااة ال اايت يف بي اات امل ااال حا ا يوج ااد الت ا اوازن االقتص ااادي هب ااذا
العطاء .إالّ أن هذا ال يعتس من نفقات بيات املاال الثابتاة بال هاو معاجلاة حلالاة
معينة من أموال معينة.

منع كنز الذهب والفضة
إن اااهرة س ااوء توزي ااع الث ااروة ب ااني األفا اراد يف خمتل ااف دول الع ااامل م اان
احلقائق الثابتاة الايت تنطاق هباا مجياع مظااهر احليااة اليومياة يف صاراحة وفصااحة
ال تاادعان كب ااري جم ااال للت اادليل عليه ااا وإ ّن م ااا يعاني ااه البش اار م اان ه ااذا التف اااوت
الفاحش يف قضاء احلاجات ال حيتاج إىل إ هار حادة هاذا التفااوت وبشااعته.
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وقااد حاولاات الرأ اليااة معاجلااة ذلااك فلاام تفلا  .واالقتصاااديون الرأ اااليون حااني
يبحث ا ااون نظري ا ااة توزي ا ااع ال ا اادخل يهمل ا ااون ك ا اال اإلمه ا ااال س ا ااوء توزي ا ااع ال ا اادخل
الشخصا ا ااي ويكتفا ا ااون بعا ا اارض اإلحصا ا اااءات ما ا اان غا ا ااري معاجل ا ا ااة وال تعلي ا ا ااق.
واالشاماكيون مل جياادوا وساايلة ملعاجلااة سااوء التوزيااع سااو حتديااد امللكيااة بااالكم.
والشايوعيون جعلاوا املعاجلااة منااع امللكيااة .أمااا اإلسااالم فقااد ضاامن حساان التوزيااع
يف حتدياد كيفياة امللكياة وكيفياة التصارف ويف إعطاااء مان قصارت باه مواهباه مااا
يضاامن ل ااه تقارب ااً م ااع غ ااريه إاان يعيش ااون يف اجملتم ااع إلجياااد التق ااارظ يف ت ااوفري
احلاجاات بااني النّاااس .وبااذلك عااا ساوء التوزيااع .إالّ أنااه مااع وجااود التقااارظ يف
قض اااء احلاج ااات با ااني األف ا اراد قا ااد توج ااد ا ااروات كب اارية لا ااد بع ااح األف ا اراد.
واإلسالم مل يفارض التقاارظ باني النّااس يف امللكياة وإ اا فارض اساتغناء كال فارد
ع ا اان غ ا ااريه يف حاجات ا ااه املعروف ا ااة بالنس ا اابة ل ا ااه .وه ا ااذه الث ا ااروات الكب ا اارية يا ا ا
االدخ ااار وتس اااعد عل ااى اكتس اااظ ال اادخول الكب اارية فتظ اال
ألص ااحاهبا ف اارال ّ
الثااروة الكباارية موجااودة حيااث يكااون املااال الكبااري أل ّن املااال جيلااب املااال وإن
ك ااان للجه ااد أ اار يف اكتس اااظ الث ااروة و ي ااة الف اارال الس ااتغالل األم اوال ف ااال
يوجد منها أي خطار علاى االقتصااد بال علاى العكاس تنماي الثاروة االقتصاادية
للجماعة كما تنمي روة الفارد ولكان اخلطار إ اا ياأ مان النقاود املكناوزة عناد
بعااح األفاراد مان ذوي الثااروات الكباارية .فيهاابا بكنااز النقااود مسااتو الاادخل
وتنتشر البطالة ويصل النّاس إىل حالة من الفقر ولذلك ال بد من معاجلة كناز
النقود .فالنقود هي أداة التبادل بني مال ومال وباني ماال وجهاد وباني جهاد
وجهااد فهااي املقياااس هلااذا التبااادل فااألذا اختفاات ماان السااوي ومل تصاال إليهااا
أياادي النّاااس عُاادم هااذا التبااادل ووقااف دوالظ االقتصاااد .وبقاادر وجااود هااذه
األداة متوفرة بني أيدي النّاس بقدر ما يدفع سري العمل إىل األمام.
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وذلاك أنااه مااا ماان دخاال لشاخص أو هي ااة إالّ ومصاادره شااخص رخاار
أو هي ااة أخاار  .فاااألموال الاايت مبيهااا الدولااة ماان الض ارائب هااي دخ ال للدولااة
ولكنه ا ااا إنف ا اااي م ا اان النّا اااس .والنفق ا ااات ال ا اايت تنفقه ا ااا الدول ا ااة عل ا ااى امل ا ااو فني
واملشا اااريع وأرزاي اجلن ا ااد وغريها ااا ه ا ااي دخا اال هل ا ا الء وإنفا اااي م ا اان الدول ا ااة.
والنفقات اليت ينفقها املو ف واجلندي وغريمها هي دخال ملان تشام السالع
م اانهم كص اااحب املنا اازل واللح ااام واخلض ااري والتا اااجر وغ ااريهم وهكا ااذا...
فتك ااون دخ ااول النّ اااس يف اجملتم ااع ونفق ااا م اإلمجالي ااة تس ااري يف ش ااكل دائ اارة
مستمرة فألذا كنز شخص النقد فألنّه يكاون قاد ساحب مان الساوي نقاداً وهاذا
با ااالطبع ال ينا ااتج إالّ ما اان تقليا اال إنفاقا ااه في ا ا دي حتم ا ااً إىل تقليا اال ما ااا يا اادخل
لآلخ ارين الااذين يعطاايهم أو يتبااادل معهاام مااا كناازه ماان النقااد .وهااذا ي ا دي إىل
تقليل إنتاجهم أل ّن الطلب علاى السالع قاد ق ّال وهاذا يا دي إىل البطالاة وإىل
هب ااوال االقتص اااد يف مجلت ااه .وم اان هن ااا ك ااان كن ااز النق ااد م ديا ااً حتما ااً إىل وج ااود
البطالة وهبوال االقتصاد من قلة ما يدخل للناس.
إالّ أن الااذي جيااب أن يعلاام أن هااذا الضاارر إ ااا يااأ ماان كنااز النقااد ال
ماان ادخاااره فاالدخااار ال يوقااف دوالظ العماال وإ ااا الااذي يوقفااه هااو الكنااز.
والفاري بااني الكنااز واالدخااار هااو أن الكنااز عبااارة عاان مجااع النقااد بعضااه فااوي بعااح
لغري حاجة فهو حبس النقد عن السوي .وأما االدخار فهو خزن النقد حلاجاة مان
احلاجات كأن جيمع النقد ليبات بيتااً أو ليتازوج أو ليشامي مصانعاً أو ليفات
م ااارة أو غ ااري ذل ااك .فه ااذا الن ااوع م اان مج ااع النق ااد ال يا ا ر يف الس ااوي وال يف
دوالظ العمل؛ ألنّه ليس حبساً للمال وإ ا هو مميع له إلنفاقه فهو سايدور
حااني يوضااع موضااع اإلنفاااي .ولااذلك ال يوجااد خطاار ماان االدخااار واخلطاار إ ااا
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هو من كنز النقد أي من مجع بعضه فوي بعح لغري حاجة.
وقد أباح اإلسالم ادخار الذهب والفضة ألنّه مجع للنقد حلاجاة فأبااح
للمكاتااب أن يشااتغل وجيمااع النقااد بعضااه فااوي بعااح لي ا دي مااا وجااب عليااه
لساايده ليعتااق وأباااح للرجاال مجااع النقااد بعضااه فااوي بعااح ليجمااع مهاار ام ارأة
ليتزوجها وأباح مجع النقد بعضه فوي بعح ح يقوم باأداء فريضاة احلاج ومل
جيع اال يف ه ااذا النق ااد اجملم ااوع م اان ال ااذهب والفض ااة س ااو الزك اااة علي ااه إذا بل ااش
مقداره النصاظ وحال عليه احلول.
والااذهب والفضااة حااني نزلاات اآليااة يف منااع كنزمهااا كاناات ذا مااا أداة
للتبادل ومقياسااً للجهاد يف العمال واملنفعاة يف املاال ساواء أكانات مساكوكة
كالاادراهم والاادنانري أم مل تكاان مسااكوكة كالساابائك .وعليااه فااالنهي منصااب
على الذهب والفضة بوصفهما أداة للتبادل.
حرمه اإلسالم بصري القررن .قال تعاىل:
أما كنز الذهب والفضة فقد ّ

          

   فهذا الوعيد بالعذاظ األليم ملن يكنزون الذهب والفضة دليل
اهر على أن الشارع طلب تر الكنز طلباً جازماً فكان كنز الذهب والفضة
حراماً.
والدليل على أن اآلية قد حرمت كنز الذهب والفضة حترمياً قاطعاً هو:
أوالً :عموم هذه اآلية .فانص اآلياة منطوقااً ومفهومااً دليال علاى مناع كناز
املااال م اان الااذهب والفض ااة منع ااً بات ااً فاملصااري إىل أن الكن ااز مباااح بع ااد إخ اراج
الزكاااة تاار حلكاام اآليااة الااذي دلاات عليااه داللااة قطعيااة وهااذا ال يصااار إليااه إالّ
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با اادليل منفصا اال عنها ااا يصا اارفها عا اان معناها ااا أو ينسا ااخها .ومل يا اارد أي نا ااص
ص ااحي يص اارفها ع اان معناه ااا وال حيتم اال أن يك ااون هن ااا دلي اال يص اارفها ع اان
معناهااا أل ّ ااا قطعي ااة الدالل ااة .فل اام يبااق إالّ ال اادليل ال ااذي ينس ااخها وال يوج ااد
دليا اال ينسا ااخها .أما ااا ريا ااة      فأل ا ااا نزلا اات يف
الس اانة الثاني ااة للهج اارة ح ااني فرض اات الزك اااة وري ااة الكن ااز ق ااد نزل اات يف الس اانة
املتقدم املتأخر يف النزول .وأما األحادياث الاواردة يف
التاسعة للهجرة وال ينسخ
ُ
أنه ما أديت زكاته فليس بكنز فألنه مل يص منهاا شايء .أماا حاديث أم سالمة
الذي حيتج به بعح الفقهاء فألنه روي من طريق عتاظ وهو جمهول .وماع ذلاك
فألن حديث أم سلمة ال يصل لنساخ حكام اآلياة حا لاو صا احلاديث وحا
لو كان متواتراً فاألحادياث النبوياة ال تنساخ القاررن الكارمي ولاو كانات متاواترة
أل ّن القررن قطعي الثبوت عن ا سبحانه لفظااً و ان متعبادون بلفظاه ومعنااه
خبالف احلديث املتواتر فهو قطعي الثبوت عن ا سابحانه معاىن ال لفظااً ألناه
بلفا الرسااول صاالى ا عليااه وساالم ولساانا متعباادين بلفظااه فااال يُنسااخ القااررن
باألحاديث ولو كانت متواترة .فكيف ُجيعل حديث رحاد فياه مقاال كحاديث
أم سلمة ناسخاً آلية قطعية الثبوت قطعية الداللةو
انيااً :أسااند الطااسي يف تفسااريه إىل أ أمامااة الباااهلي قااال« :تــوفي رجــل
فوجــد فــي مئــزره دينــار ،فقــال رســول اهللَ « :كيّــة» .ثـ ّـم تــوفي
مــن أهــل ُ
الصـ ـ َّفةُ ،

آخــر ،فوجــد فــي مئــزره دينــاران ،فقــال رســول اهلل« :كيتــان» وكااذلك رواه أيااد
عاان علااي باان أ طالااب وعبااد ا باان مسااعود؛ وهااذا أل مااا كانااا يعيشااان ماان
الصاادقة وعناادمها التااس .والاادينار والااديناران ال يبلغااان نصاااباً ح ا اارج منهمااا
الزكاااة فقااول الرسااول عنهمااا «كيااة وكيتااان» دلياال علااى اعتباااره هلمااا أ مااا كنااز
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ولااو مل مااب فيهمااا الزكاااة .وهااو يشااري إىل مااا جاااء يف ريااة الكنااز
.       

  

الثاً :إن نص اآلية هو صب الوعيد على أمرين ا نني :أحدمها كنز
املال والثام عدم اإلنفاي يف سبيل ا أي الذين يكنزون الذهب والفضة
والذين ال ينفقو ا يف سبيل ا فبشرهم بالعذاظ .ومن ذلك تبني أن من مل
يكنز ومل ينفق يف سبيل ا يشمله الوعيد ومن كنز وانفق يف سبيل ا
يشمله الوعيد قال القرطيب :فإن من لم يكنز ومنع اإلنفاق في سبيل اهلل
فال بد وأن يكون كذلك واملراد باآلية من قوله      أي يف
اجلهاد أل ّ ا مقمنة باإلنفاي .وكلمة      إذا قرنت باإلنفاي كان
معنا اها اجلهاد .وقد وردت يف القررن يف هذا املعىن وحده ومل ترد كلماة  
  يف القررن ومعها اإلنفاي إالّ كان معناها اجلهاد.
ت بالربذة فألذا أنا بأ
رابعاً :رو البخاري عن زيد بن وهب قال :مرر ُ
ت بالشأم
ت لهُ :ما أنازلك منزلك هذاو قالُ :كن ُ
ذ ٍّر رضي اللهُ عنهُ فا ُقل ُ
ت أنا وُمعاويةُ يف       :
فاختالف ُ
[       التوبة ]34 :قال ُمعاويةُ :نازلت يف
ت :نازلت فينا وفيهم فكان بايت وبايانهُ يف ذا وكتب
أهل الكتاظ فا ُقل ُ
إىل عُثمان رضي اللهُ عنهُ يش ُكوم فكتب إ عُثما ُن :أن اقدم املدينة
ت ذا
اس ح كأنا ُهم مل ياروم قابل ذلك فذكر ُ
فاقدمتُاها فكثاُر علي الن ُ
لعُثمان فاقال  :إن ش ت تانحيت ف ُكنت قريبًا «فذا الذي أنازلت هذا
ت» .ورواه ابن جرير من حديث
ت وأطع ُ
املنزل ولو أم ُروا علي حبشيًّا لسمع ُ
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عبيد ا بن القاسم عن حصني عن زيد بن وهب عن أ ذر «فذكره وزاد،

إلي
فارتفع في ذلك بيني وبينه القول فكتب إلى عثمان يشكوني ،فكتب ّ
عثمان أن أقبل إليه قال :فأقبلت إليه فلما قدمت المدينة ركبني النّاس،
كأنهم لم يروني قبل يومئذ فشكوت ذلك إلى عثمان فقال لي :تنح قريبا

قلت :واهلل لن أدع ما كنت أقول»  .فخالف أ ذر ومعاوية إ ا كان يف حق
من نزلت اآلية ال يف معناها ولو كان هنا حديث مروي يف ذلك الوقت
ذر به.
بأن ما أديت زكاته فليس بكنز الحتج به معاوية وألسكت أبا ّ
والظاهر أن هذه األحاديث وضعت بعد حاد ة أ ذر هذه وقد بت أ ّ ا
كلها أحاديث غري صحيحة.

خامس ااً :الكن ااز يف اللغ ااة مج ااع امل ااال بعض ااه عل ااى بع ااح وحفظ ااه وم ااال
مكنوز أي جمموع .والكنز كل شيء جمماوع بعضاه إىل بعاح يف بطان األرض
كااان أو علااى هرهااا والقااررن تفساار كلماتااه عناهااا اللغااوي وحااده إالّ أن ياارد
من الشرع معىن شرعي هلا فتفسر حين اذ بااملعىن الشارعي .وكلماة الكناز مل يصا
أنه ورد أي معىن شرعي وضع هلاا فيجاب أن تفسار عناهاا اللغاوي فقاا وهاو
أنه جمرد مجع املال بعضه إىل بعح لغري حاجة ُمجع من أجلهاا يعتاس مان الكناز
املذموم الذي أوعد ا فاعله بالعذاظ األليم.
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الربا والصرف
الربا هو أخذ مال ال من جنس واحد متفاضلني .والصرف هو أخذ
مال ال من الذهب والفضة من جنس واحد متما لني أو من جنسني
خمتلفني متما لني أو متفاضلني .والصرف ال يكون إالّ يف البيع أما الربا فألنّه
ال يكون إالّ يف بيع أو قرض أو سلم .فأما البيع فهو مبادلة املال باملال
  ولقوله : 

اليكاً والكاً وهو جائز لقوله تعاىل:
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» رواه البخاري من طريق حكيم بن حزام .وأما
  

الذمة إىل أجل.
السلم فهو أن يُسلم عرضاً حاضراً بعرض موصوف يف ّ
ويسمى سلماً وسلفاً .وهو نوع من البيع ينعقد ا ينعقد به البيع وبلف
السلم وهو جائز لقوله تعاىل        :

ف المضمون إلى
السلَ َ
    قال ابن عباس« :أشهد أن َ
أجل مسمى ،أن اهلل عز وجل قد أحله وأذن فيه ويتلو هذه اآلية   

 . »     وألنه رو الشيخان عن ابن عباس قال :قدم
أسلَف في
النيب  املدينة وهم يسلفون بالتمر السنتني والثالث فقال« :من ْ
شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»  .وأما القرض فهو نوع من

السلف وهو أن يعطي ماالً آلخر ليسمده منه وهو جائز .فقد رو مسلم

عن أ رافع« :أن رسول اهلل  استسلف من رجل بَكرا فقدمت عليه إبل
من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بَكره فرجع إليه أبو رافع
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فقال :لم أجد فيها إالّ خيَارا رباعيا ،فقال :أعطه إياه إن خيار النّاس أحسنهم

قضاء»  .ورو

ابن حباان عن ابن مساعود أن النيب 

يُقرض مسلما قَرضا مرتين إال كان كصدقة مرة»
يستقرض.

قال« :ما من مسلم

وأل ّن النيب  كان

الربا
والقما

والرب ا ااا ال يق ا ااع يف البي ا ااع والس ا االم إالّ يف س ا ااتة أش ا ااياء فق ا ااا :يف التم ا اار
والشااعري وامللا

والااذهب والفضااة .والقاارض يقااع يف كاال شاايء فااال

حيل إقراض شيء لاريد إلياك أقال وال أكثار وال مان ناوع رخار أصاالً .لكان مثال
ما أقرضت يف نوعه ومقداره .والفري بني البيع والسلم وبني القارض أن البياع

والساالم يكونااان يف نااوع بنااوع رخاار ويف نااوع بنوعااه وال يكااون القاارض إالّ يف
نااوع بنوعااه وال بااد .وأمااا كااون الربااا يف هااذه األن اواع السااتة فقااا ف ا ن إمج اااع

الصحابة انعقد عليها وأل ّن الرساول ا  يقاول« :الـذهب بالـذهب والفضـة
بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بـالملح ،مـثال بمثـل،

سواء بسواء ،يدا بيد ،فإذا اختلفـت هـذه األصـناف فبيعـوا كيـف شـئتم إذا كـان

يــدا بيــد»  .رواه مساالم عاان عبااادة باان الصااامت .فاإلمجاااع واحلااديث نااص علااى
أشااياء معينااة فيهااا الربااا فااال يثباات إالّ فيهااا .ومل ياارد يف غااري هااذه األناواع السااتة
دلياال علااى التحاارمي فااال يكااون الربااا يف غريهااا وياادخل فيهااا كاال مااا هااو ماان
جنسها وما ينطبق عليه وصفها .وأما ما عداها فاال يادخل .أماا تعليال التحارمي
يف هذه األشياء فلم يرد يف النص فاال يعلال؛ أل ّن العلاة علاة شارعية ال عقلياة
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فمااا مل تفهاام العلااة ماان نااص فااال تعتااس .وأمااا قياااس العلااة فااال يااأ هنااا؛ ألنّااه

يشاامال يف قياااس العلااة أن يكااون الشاايء الااذي اعتااس علااة وصاافاً مفهم ااً ح ا
يصا القيااس علياه فاألذا مل يكان وصافاً مفهمااً باأن كاان ا ااً جاماداً أو كااان

وصفاً غري مفهم فال يصل أن يكاون علاة وال يقااس علياه غاريه فاألن الرساول

 حااني قااال كمااا رو اباان ماجااه ماان طريااق أ بكاارة «ال يقضــي القاضــي

بـين اثنـين وهـو غضـبان» اعتاس الغضاب علاة ملناع القضااء أل ّن الغضاب وصااف

مفهاام للمنااع فكااان علااة واسااتنبطت عليّتااه إااا فيااه ماان معااىن فهاام منااه أن املنااع

كان ألجله .وهاذا املعاىن هاو حت ّاري العقال فيقااس علاى الغضاب كال ماا فياه إاا

جعاال الغضااب علّااة وه ااو حتا ّاري العقاال كاااجلوع الش ااديد مااثالً .فهنااا يص ا أن
يق اااس غ ااري الغض ااب عل ااى الغض ااب أل ّن لفا ا

الغض ااب) وص ااف مفه اام ملن ااع

القضاء خبالف قوله تعاىل    :فاألن امليتاة ليسات وصافاً
مفهما ااً للتح اارمي ف ااال يق اااس عليه ااا فينحص اار التح اارمي بامليت ااة؛ وك ااذلك إذا ورد
الاانص علااى حتاارمي الربااا يف القما

فألناّاه ال يقاااس عليااه أل ّن القما اساام جامااد

ولاايس وصاافاً مفهمااً فااال يقااال حاارم الربااا يف القما ألناّاه مطعااوم إذ هااو لاايس
وصاافاً مفهم ااً فااال يعتااس علّااة للتحاارمي وال يقاااس عليااه غااريه .وأمااا قولااه : 

«الطعام بالطعام مثال بمثل» رواه مسلم عن معمار بان عباد ا

وماا رو أياد

عاان أ سااعيد اخلاادري« :أن رســول اهلل  قســم بيــنهم طعامــا مختلفــا ،بعــر

أفضل من بعر قال :فذهبنا نتزايد بيننـا ،فمنعنـا رسـول اهلل  أن نتبايعـه ،إالّ
كــيال بكيــل ال زيــادة فيــه» ومااا رو النسااائي ماان طري اق جااابر أن رسااول ا
 قااال« :ال تبــاع الص ــبرة م ــن الطع ــام بالص ــبرة م ــن الطع ــام ،وال الص ــبرة م ــن
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الطعــام بالكيــل المســمى مــن الطعــام»  .فااألن ذلااك كلااه ال ياادل علااى أن علّااة
التح اارمي الطع ااام وإ ااا ي اادل عل ااى أن الرب ااا حيص اال يف الطع ااام فيش اامل ج اانس

الطعا ااام كلا ااه فها ااو عا ااام فجا اااء حا ااديث الرسا ااول  ال ا ااذي رواه عب ا ااادة ب ا اان
الصااامت فحصاار أصااناف الطعااام الربويااة يف :البُا ّار والشااعري والتماار واملل ا
وعليااه فااألن لف ا الطعااام العااام ال اوارد يف النصااوال السااابقة هااو ماان باااظ العااام
املراد به اخلصوال أي أصاناف الطعاام األربع اة املذك اورة وه اذا مثال ق اوله تعااىل
          اآلي ا ااة .فلفا ا ا
الناس هناا هاو عاام ماراد باه اخلصاوال ألن الاذين قاالوا هام بعاح النااس ولايس
عموم الناس وهكذا لف الطعام السابق فهو عام مراد باه اخلصاوال أي بعاح
الطعااام ولاايس عمااوم الطعااام .باادليل أن هنااا أطعمااة كثاارية ال حياارم فيهااا الربااا
وها ااي ما اان الطعا ااام .فالباذ ا ااان والقا اارع واجلا اازر واحلا ااالوة والفلفا اال والثا ااوم
والعن اااظ تعت ااس م اان املطعوم ااات وال ي اادخلها الرب ااا باإلمج اااع م ااع أن ااه يص اادي

عليها ااا لف ا ا الطعا ااام؛ أل ّ ا ااا ما اان املطعا ااوم وأل ّن الرسا ااول  قا ااال« :ال صـ ــالة

أي طعاام معاد ل كال .فلاو
بحضرة الطعـام» رواه مسالم مان طرياق عائشاة أيّ :

كااان الربااا يف كاال مطعااوم لاادخلها الربااا .وعلااى ذلااك فااألن لف ا الطعااام العااام
الاوارد يف النصااوال السااابقة هااو ماان باااظ العااام املاراد بااه اخلصااوال أي أصااناف

الطعام الربوية الايت ذكرهاا الرساول  يف قولاه« :البـر بـالبر ،والشـعير بالشـعير،

والتم ــر ب ــالتمر ،والمل ــح ب ــالملح»  .احل ااديث .وك ااذلك ال يق ااال ح اارم الرب ااا يف

الذهب والفضة ألنّه موزون فتجعل علّة حترمي الربا فياه كوناه ماوزون جانس .وال
يقااال حاارم الربااا يف احلنطااة والشااعري والتماار واملل ا
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ألناّاه مكياال فتجعاال علّااة

حتاارمي الربااا فيهااا كو ااا مكياال جاانس أل ّن الااوزن والكياال جاااء يف احلااديث وصاافاً
هل ااا ال علّ ااة .رو النس ااائي ع اان عب ااادة ب اان الص ااامت أن رس ااول ا  ق ااال:

«الذهب بالذهب تبره وعينه وزنا بـوزن ،والفضـة بالفضـة تبـره وعينـه وزنـا بـوزن،
والملــح بــالملح ،والتمــر بــالتمر ،والبــر بــالبر ،والشــعير بالشــعير ،ســواء بســواء،

بني احلالة اليت عليها التحرمي
مثال بمثل ،فمن زاد أو ازداد فقد أربى» فاحلديث ّ
والش ااعري وامللا ا

وه ااي ال ااوزن بال ااذهب والفضا اة تفاضا االً والكي اال يف القما ا
والتمار تفاضاالً فهااو بيااان ماا جيااري فيااه التبااادل ال علّاة لااه .وعليااه فااال جيااري

الربا يف كل مكيل أو موزون وإ ا جيري الربا يف هاذه األشاياء الساتة فقاا وزنااً
يف الذهب والفضة وكيالً فيما عادامها أي أن الرباا ال يقاع يف البياع والسالم إال
يف ستة أشياء فقا :يف التمر القم

الشعري املل

والذهب والفضة.

وأمااا القاارض فجااائز يف هااذه األص ااناف الس ااتة ويف غريه ااا ويف كاال م ااا
يتملااك وحياال إخراجااه عاان امللااك وال ياادخل الربااا فيااه إال إذا جاار نفعااً ملااا رواه
احلارث بن أ أسامة من حديث علي رضي ا عناه بلفا «أن النايب  اى
عن قرض جر منفعاة» ويف رواياة «كال قارض جار منفعاة فهاو ربااً» ويساتثىن مان
ذلااك مااا هااو ماان قبياال حساان القضاااء دون زيااادة ملااا رواه أبااو داود عاان أ رافااع
ق ااال «استس االف رس ااول ا  بكا اراً فجاءت ااه إب اال الص اادقة ف ااأمرم أن أقض ااي
الرجل بكره فقلت مل أجد يف اإلبل إال مجالً خياراً رباعياً فقاال :أعطاه إيااه فاألن
خيار الناس أحسنهم قضاءً» .
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الصرف
يتبااني ماان تتبااع مجيااع مااا مااري عليااه عقااود البيااع ماان املعااامالت املاليااة
اجلاري ااة يف األسا اواي العاملي ااة أن عملي ااات الشا اراء والبي ااع م ااري يف س ااتة أنا اواع:
أحاادها ش اراء عملااة باانفس العملااة كاسااتبدال أوراي النقااد اجلدياادة ماان الاادينار
العراق ااي ب ااأوراي قدمي ااة .والث ااام ه ااو اس ااتبدال عمل ااة بعمل ااة أخ اار كاس ااتبدال
دوالرات انيه ااات مصا ارية .والثال ااث شا اراء بض اااعة بعمل ااة معني ااة وشا اراء ه ااذه
العمل ااة بعمل ااة أخ اار كشا اراء ط ااائرات ب اادوالرات واس ااتبدال دوالرات ب اادنانري
عراقي ا ااة يف ص ا اافقة واح ا اادة .والراب ا ااع بي ا ااع بض ا اااعة بعمل ا ااة انيه ا ااات إس ا املينية
واسااتبدال دوالرات باجلنيهااات اإلس املينية .واخلااامس بيااع سااندات معينااة بعملااة
معين ااة .والس ااادس بي ااع أس ااهم يف ش ااركة معين ااة بعمل ااة معين ااة .فه ااذه املع ااامالت
الست مري فيها عقود البيع يف املعامالت املالياة .أماا شاراء الساندات واألساهم
وبيعهااا فااال جيااوز شاارعاً مطلق ااً أل ّن السااندات هلااا فائاادة مقااررة فياادخل فيهااا
الربا بل هي نفسها معاملة ربا .وأما األسهم فأل اا حصاة يف شاركة باطلاة شارعاً
غا ااري ج ا ااائزة .فش ا اراؤها وبيعه ا ااا باطا اال ول ا ااذلك ال جيا ااوز التعام ا اال باألس ا ااهم يف
الش ااركات املس ااامهة كله ااا سا اواء أكان اات يف ش ااركة عمله ااا ح ااالل كالش ااركات
التجاريااة والص ااناعية أم كان اات يف ش ااركات عملهااا ح ارام كأس ااهم البن ااو  .وأم ااا
ش اراء البضاااعة بعملااة واالسااتبدال بتلااك العملااة لعملااة أخاار وبيعهااا بعملااة
واالستبدال بتلاك العمال لعملاة أخار فكال واحادة منهاا عمليتاان :عملياة بياع
وش اراء وعمليااة صاارف .فيجااري عليهمااا أحكااام البيااع والصاارف وجيااري فيهمااا
حكم تفرياق الصافقة .وأماا بياع عملاة بانفس العملاة أو بياع عملاة بعملاة أخار
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فهااو عمليااة الصاارف وهااي جااائزة أل ّن الصاارف مبادلااة مااال ااال ماان الااذهب
والفضااة إمااا انسااه إا لااة وإمااا بغااري جنسااه إا لااة ومفاضاالة .وجيااري الصاارف يف
النقااد كمااا جيااري يف الااذهب والفضااة ألنّاه ينطبااق عليااه وصااف الااذهب والفضااة
باعتب اااره عمل ااة ول اايس ه ااو قياسا ااً عل ااى ال ااذهب والفض ااة وإ ااا ه ااو ن ااوع م اان
أنواعهمااا السااتناده إليهمااا يف االعتبااار النقاادي .فااألذا اشاام ذهب ااً بفضااة عين ااً
بعني بأن يقول بعتك هذا الدينار الاذهب هباذه الادراهم الفضاة ويشاري إليهماا
ومها حاضران أو اشم ذهباً بفضة بغري عينه بأن يوقاع العقاد علاى موصاوف
غااري مشااار إليااه فيقااول بعتااك ديناااراً مص ارياً بعشاارة دراهاام حجازيااة فهااذا كلااه
جااائز أل ّن النقااود تتعااني بااالتعيني يف العقااود فيثباات امللااك يف أعيا ااا فااألن بيااع
الذهب بالفضة جائز ساواء يف ذلاك الادنانري بالادراهم أو بااحللي مان الفضاة
أو بالنِّقار والنِّقار هو ما يقابل التس يف الذهب من الفضة وكذلك بياع الفضاة
بالذهب وتلي الذهب وسبائكه وتسه .غري أن ذلك كلاه يكاون ياداً بياد وال
بااد وعينااً بعااني وال بااد متفاضاالني ومتمااا لني وزنااً بااوزن وجزافااً اازاف ووزنااً
اازاف يف كاال ذلااك هااذا إذا كااان الصاارف بااني نقاادين متخااالفني .أمااا إن كااان
الصاارف يف نقااد ماان جاانس واحااد فااال يصا إالّ متمااا الً وال يصا متفاضاالً
فيباااع الااذهب بالااذهب س اواء أكااان دنااانري أم حلي ااً أم ساابائك أم ت اساً وزن ااً
بااوزن عينااً بعااني يااداً بيااد ال حياال التفاضاال بااذلك أصاالً .وكااذلك تباااع الفضااة
بالفض ااة دراه اام أو حليا ااً أو نق اااراً وزنا ااً ب ااوزن عينا ااً بع ااني ي ااداً بي ااد وال جي ااوز
التفاضاال يف ذلااك أصاالً .فالصاارف يف النقااد الواحااد جااائز ويشاامال فيااه أن يكااون
م ااثالً ث اال ي ااداً بي ااد عينا ااً بع ااني .والص اارف ب ااني نق اادين ج ااائز وال يش اامال في ااه
التما اال أو التفاضاال وإ ااا يشاامال أن يكااون يااداً بيااد وعين ااً بعااني .ودلياال ج اواز
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الصاارف قولااه عليااه الصااالة والسااالم« :بيعــوا الــذهب بالفضــة ،كيــف شــئتم ،يــدا
بي ــد» رواه المم ااذي ع اان عب ااادة ب اان الص ااامت وع اان عب ااادة ب اان الص ااامت ق ااال:
«سـمعت رسـول اهلل  ينهـى عـن بيـع الـذهب بالـذهب ،والفضـة بالفضـة ،والب ُـر
بــالبر ،والشــعير بالشــعير ،والتمــر بــالتمر ،والملــح بــالملح ،إالّ س ـواء بس ـواء ،عين ـا

بعين ،فمن زاد أو ازداد فقد أربـى» رواه مسالم .ورو مسالم عان أ بكارة قاال:
«أ ََم َرنــا ،أي رســول اهلل  ،أن نشــتري الفض ــة بالــذهب ،كيــف شــئنا ،ونش ــتري
الــذهب بالفضــة ،كيــف شــئنا قــال :فســأله رجــل فقــال :يــدا بيــد ،فقــال :هك ـذا

ســمعت»  .وعاان مالااك باان أوس احلااد ان أنااه قااال :أقبلاات أقااول ماان يصااطرف
الدراهمو فقال طلحاة بان عبياد ا وهاو عناد عمار بان اخلطااظ :أرناا ذهباك اّ
ائتن ااا إذا ج اااء خادمن ااا نعط ااك ورق ااك .فق ااال عم اار :ك ااال وا لتعطين ااه ورق ااه أو
ـاء وهــاء
لاامدن إليااه ذهبااه ف األن رسااول ا  قااال« :الـ َـوِرق بالــذهب ربــا .إالّ هـ َ
ـاء والتمـر بـالتمر ربـا
والبر بالبر ربا إالّ هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إالّ هاء وه َ
ـاء» رواه الممااذي .فااال جيااوز بيااع الااذهب بالفضااة إالّ يااداً بيااد ف األذا
ـاء وه ـ َ
إالّ هـ َ

افاامي املتبايع ااان قب اال أن يتقابضااا فالص اارف باط اال .قااال علي ااه الص ااالة والس ااالم:
ـاء»  .رواه البخاااري وأبااو داود عاان عماار .وأخاارج
«الــذهب بـ َ
ـاء وهـ َ
ـالوِرق ربــا إالّ هـ َ
البخاااري ماان طريااق سااليمان باان أ مساالم قااال :سااألت أبااا املنهااال عاان الصاارف
ياداً بيااد فقاال :اشاميت أناا وشاريك شاي اً يااداً بياد ونسااي ة فجاءناا الاساء باان
عازظ فقال :فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النيب  عن ذلك فقاال:
«ما كان يدا بيد فخذوه وما كـان نسـيئة فـذروه» وهاو يادل علاى أن الصارف ال
بد أن يكون يداً بيد.
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ويشامال أن يقاابح املتصااارفان يف اجمللااس وما انصاارف املتصااارفان قباال
التقااابح فااال بيااع بينهمااا؛ أل ّن الصاارف بيااع األمثااان بعضااها باابعح والقاابح يف
اجملل ااس ش اارال لص ااحته .رو البخ اااري ع اان مال ااك ب اان أوس ق ااال :ق ااال : 
«الذهب بالورق ربا إالّ هاء وهاء» وقال عليه الصاالة والساالم« :بيعـوا الـذهب
بالفضة كيف شئتم يدا بيد» رواه المماذي .ونهى النبي عـن بيـع الـذهب بـالورق
دينا ونهى عن أن يباع غائـب منهـا بنـاجز .ولاذلك كاان ال باد مان التقاابح يف
اجمللاس فاألن تفرقااا قبال التقاابح بطاال الصارف لفاوات شاارطه .وإن قابح بعضااه
اّ افمقا بطل فيما مل يقبح وفيما يقابله من العوض وصا فيماا قابح وفيماا
يقابلااه ماان العااوض جلاواز تفريااق الصاافقة .فلااو صااارف رجاال رخاار ديناااراً بعشاارة
دراهاام ولاايس معااه إالّ مخسااة دراهاام مل جيااز أن يتفرقااا قباال قاابح العشاارة كلهااا.
فااألن قاابح اخلمسااة وافمقااا بطاال الصاارف يف نصااف الاادينار وص ا فيمااا يقاباال
اخلمسة املقبوضة جلواز تفريق الصفقة يف البيع.

معامالت الصرف
مهمااا تعااددت وتنوعاات معااامالت الصاارف فأل ااا ال اارج عاان بيااع نقااد
بنقااد ماان جاانس واحااد وبيااع نقااد بنقااد ماان جنسااني خمتلفااني .وهااي إمااا حاضاار
تاضر أو ذمة بذمة وال تكون بني حاضر وبني ذمة غري حاضارة مطلقااً وإذا
ا اات عملي ااة الص اارف وأراد أح اادمها الرج ااوع هب ااا فألنّااه ال يصا ا ما ا مت العق ااد
والقاابح إالّ أن يكااون هنالااك غاانب فاااحش أو عيااب فألناّاه جيااوز .فااألذا وجااد
أح ااد املتب ااايعني فيم ااا اشا اماه عيبا ااً ب ااأن وج ااده مغشوشا ااً ك ااأن جي ااد يف الفض ااة
اساً أو جيد الفضة سوداء فله اخليار بني أن يارد أو يقبال إذا كاان بصارف
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وقتاه أي بانفس الساعر الااذي صارف باه يعات أن الاارد جاائز ماا مل يانقص قيمااة
مااا أخااذه ماان النقااد عاان قيمتااه وقاات اصااطرفا فااألن قبلااه جاااز البيااع وإن رده
فس ااخ البي ااع .ف ااألذا اش اام ذهبا ااً م اان عي ااار  24ب ااذهب م اان عي ااار  24ووج ااد
أحاادمها الااذهب الااذي أخااذه بعيااار  18فألنّااه يعتااس غش ااً ولااه اخليااار بااني أن
يرد أو يقبال بصارف يوماه .ولاو أراد مان اساتبدال الاذهب بالاذهب قباول النقاد
بعيبااه علااى أن يأخااذ منااه مااا نقااص ماان مثنااه بالنساابة لعيبااه فااال جيااوز حلصااول
الزيااادة يف أحااد العوضااني وفاوات املما لااة املشاامطة يف اجلاانس الواحااد فعاان أ
سعيد اخلادري قاال :قاال رساول ا « : الـذهب بالـذهب ،والفضـة بالفضـة،
والـبُر بالبر ،والشعير بالشعير ،والتمـر بـالتمر ،والملـح بـالملحِ ،مث ـْال بمثـل ،يـدا
بيد ،فمن زاد أو استزاد فقد أربى ،اآلخذ والمعطي فيه سواء»  .رواه مسلم.

وإذا كا ااان لرجا اال يف ذما ااة رجا اال ذها ااب ولآلخا اار يف ذما ااة األول فضا ااة
فاصطرفا ا يف ذمتهما بأن قضااه ماا يف ذمتاه مان الاذهب الاه عناده دينااً مان
الذمااة احلاضاارة كااالعني احلاضاارة .وإذا اشاام
الفضااة جاااز هااذا الصاارف أل ّن ّ
رجاال بضاااعة بااذهب وقاابح البااائع مثنهااا فضااة جاااز ألناّاه جيااوز اقتضاااء أحااد
النقاادين ماان اآلخاار ويكااون صاارفاً بعااني وذمااة وذلااك ملااا رو أبااو داود واأل اارم
يف ساننهما عاان اباان عماار قاال :كناات أبيااع اإلباال باالبقيع فااأبيع بالاادنانري ورخااذ
الدراهم وأبيع بالادراهم ورخاذ الادنانري رخاذ هاذه مان هاذه وأعطاي هاذه مان
ه ااذه فأتي اات رس ااول ا  وه ااو يف بي اات حفص ااة فقل اات ي ااا رس ااول ا :
رويااد أسااألك إم أبيااع اإلباال بااالبقيع فااأبيع بالاادنانري ورخااذ الاادراهم وأبيااع
بالاادراهم ورخااذ الاادنانري رخااذ هااذه ماان هااذه وأعطااي هااذه ماان هااذه فقااال
رسول ا « : ال بأس أن تأخذها بسعر يومها ،ما لم تفترقـا وبينكمـا شـيء»
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 .وإذا اش اام رج اال م اان رج اال دين اااراً ص ااحيحاً ب اادينارين مغشوش ااني ال جي ااوز.
ولك اان ل ااو اش اام دين اااراً ص ااحيحاً ب اادراهم فض ااة اّ اش اام بال اادراهم دين ااارين
مغشوشني جاز سواء اشمامها من نفاس الاذي باعاه أم مان غاريه .ملاا رو أباو
سااعيد قااال« :جــاء بــالل إلــى النبــي  بتمــر برنــي ،فقــال رســول اهلل  : مــن
أين هذا؟ فقال بالل :تمر كان عندنا رديء ،فبعـت منـه صـاعين بصـاع ،لمطعـم
النبــي  ، فقــال رســول اهلل  عنــد ذلــك« :أوه عــين الربــا ال تفعــل ولكــن

إذا أردت أن تشــتري التمــر ،فبعــه ببيــع آخــر ،ثـ ّـم اشــتر بــه» رواه مساالم .ورو
أيض ااً أبااو سااعيد وأبااو هري اارة« :أن رس ــول اهلل  اس ــتعمل رج ــال عل ــى خيب ــر،
ِ
ـل تمــر َخـ ـ ْيبر هكــذا؟ قــال :ال،
فجــاءه بتمــر َجـ ـنيب ،فقــال رســول اهلل  : أكـ ّ

واهلل يــا رســول اهلل ،إنــا لنأخــذ الصــاع مــن هــذا بالصــاعين .والصــاعين بالثالثــة.
فقال رسول اهلل  : ال تفعل بـع الج ـَ ْم َع بالـدراهم ،ث ّـم ابتـع بالـدراهم َجنِيبـا»

متفق عليه .ومل يأمره أن يبيعه لغري الذي يشمي منه ولو كاان البياع ملان اشام
منااه حمرمااً لبينااه وعرفااه إياااه .وألنااه باااع اجلاانس بغااريه ماان غااري شاارال وال مواطااأة
فجاااز كمااا لااو باعااه ماان غااريه .وبيااع الااذهب بالفضااة اّ شاراء الفضااة كااذلك.
أمااا إن واطااأ علااى ذلااك مل جيااز وكااان حيلااة حمرمااة أل ّن احلياال كلهااا حمرمااة غااري
جائزة يف شايء مان الادين .وهاي أن يظهار عقاداً مباحااً يرياد باه حمرمااً خمادعاة
حرم ااه ا أو إس ااقاال م ااا أوجب ااه أو دف ااع ح ااق أو ااو
وتوسا االً إىل فع اال م ااا ّ
ـتحلن طائفــة مــن
حمرمااة وأل ّن الرسااول قااال« :ليسـ ّ
ذلااك أل ّن الوساايلة إىل احلارام ّ
أمتــي الخمــر باســم يســمونها إيــاه» رواه أيااد عاان عبااادة باان الصااامت ورو
بن ناس من أمتـي
أيد عن أ مالك األشجعي أنه ع النيب  يقول« :ليشر ّ
الخمر يسمونها بغير اسمها» .
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وعل ااى ه ااذا فالص اارف م اان املع ااامالت اجل ااائزة يف اإلس ااالم وف ااق أحك ااام
خمصوصا ااة بيّنها ااا الشا اارع وها ااو جيا ااري يف املعا ااامالت الداخليا ااة كما ااا جيا ااري يف
املعامالت اخلارجية فكما يستبدل الذهب بالفضة والفضة بالذهب من نقاد
البلد فكذلك يساتبدل النقاد األجنايب بنقاد البلاد ساواء أكاان يف داخال الابالد
أم خارجها وسواء أكان معامالت مالية نقداً بنقد أم معامالت مارياة جياري
فيه ااا ص اارف النق ااد بالنق ااد .ولبي ااان الص اارف يف املع ااامالت اخلارجي ااة ب ااني نق ااود
خمتلفة ال بد من تث النقود.
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النقود
النقااود هااي مقياااس املنفعااة الاايت يف الساالعة واجلهااد ولااذلك تُعاارف النقااود
بأ ااا الش اايء ال ااذي تق اااس ب ااه ك اال الس االع واجله ااود .ف ااالثمن للش اايء واألج اار
للشخص مثالً كل منهماا هاو تقادير اجملتماع لقيماة ذلاك الشايء وجهاد ذلاك
الشخص .وال تعتس السندات وال األسهم وال ما شاكلها من النقود.
وهااذا التقاادير لقاايم األشااياء واجلهااود يعااس عنااه بوحاادات يف ش ا البلاادان
فتص ااب ه ااذه الوح اادات ه ااي املقي اااس ال ااذي تق اااس ب ااه منفع ااة الش اايء ومنفع ااة
اجلهد .وتكون هذه الوحدات واسطة للمبادلة .وهذه الوحدات هي النقود.
واإلسااالم حااني قاارر أحكااام البيااع واإلجااارة مل يعااني ملبادلااة الساالع أو
ملبادلة اجلهاود واملناافع شاي اً معينااً ماري املبادلاة علاى أساساه فرضااً وإ اا أطلاق
لسنسان أن جيري املبادلاة باأي شايء ماا دام الماضاي موجاوداً يف هاذه املبادلاة.
فيجااوز أن يتاازوج ام ارأة بتعليمهااا القااررن وجيااوز أن يشاامي ساالعة بالعماال عنااد
صاااحبها يوم ااً وجيااوز أن يشااتغل عنااد شااخص يوم ااً قاادار معااني ماان التماار.
وهكذا أطلق املبادلة لبت اإلنسان ا يريدون من األشياء .إالّ أن مبادلاة السالعة
بوحاادة معينااة ماان النقااد قااد أرشااد اإلسااالم إىل هااذه الوحاادة النقديااة وعينهااا
للمسا االمني يف ج ا اانس معا ااني م ا اان النقا ااد ه ا ااو الا ااذهب والفض ا ااة .فها ااو مل ي ا اام
للمجتم ااع أن يع ااس ع اان تق ااديره ملقي اااس املنفع ااة ل ش ااياء أو اجله ااود بوح اادات
نقدي ااة ابت ااة أو متغ اارية يتص اارف هب ااا كم ااا يش اااء وإ ااا ع ااني ه ااذه الوح اادات
النقديااة الاايت يعااس هبااا اجملتمااع عاان تقاادير القاايم ل شااياء وللجهااود تعيين ااً ابت ااً
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بوحدات نقدية معينة .ويفهم هذا التعيني من عدة أمور:
أحدها :أن اإلسالم حني ى عن كنز املال خص الذهب والفضة
بالنهي مع أن املال هو كل ما يتمول .فالقم مال والتمر مال والنقد مال.
والكنز إ ا يظهر يف النقد ال يف السلع واجلهود .واملراد من اآلية النهي عن
كنز النقد ألنّه هو أداة التبادل العامة وأل ّن كنزه هو الذي يظهر فيه أ ر
النهي .أما غري النقد فألن مجعه ال يسمى كنزاً وإ ا يسمى احتكاراً .وهلذا
كانت اآلية اليت ت عن كنز الذهب والفضة إ ا ت عن كنز النقد .وقد
عينت اآلية النقد الذي ى ا عن كنزه وهو الذهب والفضة .قال تعاىل:
          
   فالنهي منصب على أداة التبادل النقدية .وعلى هذا فألن كنز
الذهب والفضة عيناً حرام سواء أكان مضروباً أم غري مضروظ.
انيه ااا :رب ااا اإلس ااالم ال ااذهب والفض ااة بأحك ااام ابت ااة ال تتغ ااري فح ااني
فرض الدِّية عاني هلاا مقاداراً معينااً مان الاذهب وحاني أوجاب القطاع يف السارقة
عني املقدار الاذي يقطاع بسارقته مان الاذهب .قاال  يف كتاباه الاذي كتباه إىل
أهل اليمن« :وأن فـي الـنفس ِ
الديَـة مائـة مـن اإلبـل ...وعلـى أهـل الـذهب ألـف
دينــار» رواه النسااائي عاان عماارو باان حاازم .وقااال« :تقطــع اليــد فــي ربــع دينــار
فصـ ــاعدا» رواه البخا اااري ما اان طري ا اق عائشا ااة .فها ااذا التحديا ااد ألحكا ااام معين ا اة
بالدينار والادرهم واملثقاال جيعال الادينار بوزناه مان الاذهب والادرهم بوزناه مان
الفض ااة وح اادة نقدي ااة تقا ااس هب ااا ق اايم األش ااياء واجله ااود .فتك ااون ه ااذه الوح اادة
النقديااة هااي النقااد وهااي أساااس النقااد .فكااون اإلسااالم ربااا األحكااام الشاارعية
بالذهب والفضة نصاً حني تكون هذه األحكاام متعلقاة بالنقاد دليال علاى أن
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النقد إ ا هو الذهب والفضة فحسب.
الثهااا :لقااد عااني الرسااول  الااذهب والفضااة نقااداً وجعلهمااا وحاادمها
املقياس النقدي الذي يرجع إليه مقياس السلع واجلهود وعلى أساساهما كانات
مااري مجيااع املعااامالت وجعاال املقياااس هلااذا النقااد األوقيااة والاادرهم والاادانق
والق ارياال واملثقااال والاادينار .وكاناات هااذه كلهااا معروفااة مشااهورة يف زماان الناايب
أقرهااا .وكاناات تقااع
 يتعاماال هبااا النّاااس والثاباات أنااه عليااه الصااالة والسااالم ّ
بال ا ااذهب والفض ا ااة بوص ا اافهما نق ا ااداً مجي ا ا ُاع البي ا ااوع واألنكح ا ااة كم ا ااا ب ا اات يف
األحاديااث الصااحيحة .وقااد حاادد الرسااول مي ازان الااذهب والفضااة ي ازان معااني
هااو مي ازان أهاال مكااة .رو أبااو داود والنسااائي عاان اباان عماار أن الرسااول 
قاال« :الــوزن وزن أهــل مكــة» .ومان مراجعااة املاوازين النقديااة يف اإلسااالم يتبااني
أن األوقيااة الشاارعية أربعااون درمه ااً والاادرهم سااتة دوانااق والاادينار عشاارون قرياط ااً.
وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل .وقد أقرت موازين املدينة على هذا.
رابعه ااا :أن ا س اابحانه ح ااني أوج ااب زك اااة النق ااد أوجبه ااا يف ال ااذهب
والفض اة وع ااني هل ااا نص اااباً م اان ال ااذهب والفض ااة .فاعتب ااار زك اااة النق ااد بال ااذهب
والفضة يعني أن النقد هو الذهب والفضة.
خامسها :إن أحكام الصرف الايت جااءت يف معاامالت النقاد فقاا إ اا
ج ا اااءت بال ا ااذهب والفض ا ااة وح ا اادمها .ومجي ا ااع املع ا ااامالت املالي ا ااة ال ا اايت وردت يف
اإلسالم إ ا جاءت نصاً على الذهب والفضاة .والصارف هاو بياع عملاة بعملاة
إما بيع عملة بنفس العملاة أو بياع عملاة بعملاة أخار  .وبعباارة أخار الصارف
مبادلة نقد بنقد فتعيني الشرع للصرف -وهاو معاملاة نقدياة تتاة وال تتعلاق إالّ
بالنقااد -بالااذهب والفضااة دلياال صاري علااى أن النقااد جيااب أن يكااون الااذهب
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والفضة ال غري .قال علياه الصاالة والساالم« :بيعـوا الـذهب بالفضـة كيـف شـئتم
ـالوِرق ربــا إالّ
يــدا بيــد» رواه الممااذي وقااال عليااه الصااالة والسااالم« :الــذهب بـ َ
وهاء» رواه البخاري.
هاء َ
َ

وعلا ااى ذلا ااك تعتا ااس النقا ااود ما اان األشا ااياء الا اايت جا اااء اإلسا ااالم تكمها ااا
وليساات هااي ماان األشااياء الاايت تاادخل يف ال ارأي واملشااورة وال ااا تتطلبااه احلياااة
االقتصادية أو احلياة املالية بل هي من حيث كو اا وحادة نقدياة ومان حياث
جنسها ابتة تكام شارعي .والناا ر يف األماور اخلمساة الساابقة جياد أن النقاد
يف اإلسالم تعلقت به أحكام شارعية وربطات باه أحكاام شارعية .فتحارمي كنازه
ووجوظ الزكاة فيه وجعل أحكام الصرف له وإقرار الرسول للتعامال باه ورباا
الديااة والقطااع يف الساارقة بااه كاال ذلااك جيعلااه أماراً يتوقااف ال ارأي فيااه علااى نااص
الشاارع فكااون الشاارع نااص علااى هااذا النقااد هبااذه األحكااام املتعلقااة بااه وحااده
واملرتبطااة بااه أنااه الااذهب والفضااة دلياال واض ا علااى أن النقااد جيااب أن يكااون
ماان الااذهب والفضااة أو أساسااه الااذهب والفضااة .فك ااان ال بااد ماان الت ازام م ااا
عينته األحكام الشرعية مان ناوع النقاد؛ فيجاب أن يكاون النقاد يف اإلساالم هاو
الذهب والفضة.
إالّ أن ااه ل اايس مع ااىن تعي ااني ال ااذهب والفض ااة وح اادمها نق ااداً أن ااه ال جي ااوز
التبادل بغريمها .فموضوع النقد هنا ليس موضوع التبادل بل هاو موضاوع ا ااذ
نقد .فألنّاه ماع جاواز التباادل باني النّااس بكال شايء إالّ أن ا ااذ مقيااس نقادي
للتبااادل ولغااريه ال بااد ماان أن يكااون الااذهب والفضااة؛ أل ّن النقااد يف اإلسااالم هااو
الذهب والفضة.

غاري أن الرساول جعال جاانس الاذهب والفضاة نقااداً ساواء أكاان مضااروباً
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أم غري مضروظ ومل يضارظ نقاداً معينااً علاى صافة معيناة ال تلاف بال كانات
وحاادات الااذهب والفضااة جمموعااات ماان ضاارظ فااارس والااروم صااغاراً وكباااراً
وقطع فضة غري مضروبة وال منقوشة ومينية يتعامل هبا مجيعها .ولكان اعتبارهاا
كان بالوزن ال بالعدد وال بالنقش أو عدم النقش .فقد تكون الذهباة قادار
البيضة وتجمها ويتعامل هبا .فالتحدياد كاان بتعياني الاذهب والفضاة وبتعياني
الوزن لكل منها .وكانت حقوي ا كالزكاة وحقوي العباد كالادين ومثان املبياع
تتعل ااق بال اادراهم وال اادنانري أي بال ااذهب والفض ااة املق اادرة ب ااالوزن .و اال احل ااال
كذلك طوال أيام النيب  وطوال أيام اخللفاء الراشادين األربعاة وصادر أياام
بات أميااة حا جااء عبااد امللااك باان ماروان فارأ صاارف مجيااع ماا يتعاماال بااه ماان
الذهب والفضة منقوشاً وغاري منقاو إىل ضارظ اإلساالم ونقشاه وتصايريها
وزن ا ااً واحا ااداً ال خيتلا ااف وأعيان ا ااً يُس ا ااتغىن فيها ااا عا اان امل ا اوازين فجما ااع أكسه ا ااا
وأص ااغرها وضا ارهبا عل ااى وزن مك ااة فض اارظ عب ااد املل ااك ال اادراهم م اان الفض ااة
وال اادنانري م اان ال ااذهب وك ااان ذل ااك س اانة مخ ااس وس اابعني هجري ااة .ومن ااذ ذل ااك
الت اااريخ وج اادت دراه اام إس ااالمية ودن ااانري إس ااالمية مض ااروبة .أي من ااذ ذل ااك
التاريخ صار نقد الدولة اإلسالمية متميزاً على صفة واحدة ال تلاف وعلاى
هااذا فنظااام النقااد يف اإلسااالم ماان حيااث أساسااه هااو الااذهب والفضااة بااالوزن.
أمااا حجمااه وضاربه وشااكله ونااوع نقشااه فكاال ذلااك ماان األساالوظ .وعليااه
تك ااون كلمااة ال ااذهب والفضااة أينمااا وردت يف ألف اااظ الش اارع وتقديراتااه تنطب ااق
علااى أم ارين :علااى النقااد الااذي يتعاماال بااه ولااو كااان اس ااً أو برن ازاً أو ورق ااً
نقاادياً إذا كااان لااه مقاباال باعتبااار مااا يقابلااه ماان الااذهب والفضااة وعلااى معاادم
الاذهب والفضااة .فماا كااان ماان النقاد ذهبااً وفضاة اعتااس ومااا كاان أوراقااً نقديااة
أو اساً أو غري ذلك إا ميكن حتويله إىل ذهب أو فضة اعتس.
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نظام الذهب
تسااري الدولااة علااى نظااام الااذهب إذا كاناات هااذه الدولااة تسااتعمل عملااة
ذهبية يف معامال ا الداخلية واخلارجية أو إذا كانت تستعمل يف الاداخل عملاة
ورقيااة قابلااة للتحوياال إىل ذهااب إمااا لالسااتعمال يف الااداخل والاادفع إىل اخلااارج
أو للاادفع إىل اخلااارج فقااا علااى أن يكااون هااذا التحوياال بسااعر اباات أي أن
تكااون الوحاادة الورقيااة قابلااة للتحوياال إىل كميااة معين اة ماان الااذهب وبااالعكس
بسعر حمدود .وطبيعي يف مثل هذه احلالاة أن تظال قيماة العملاة يف البلاد مرتبطاة
ارتباطا و يقاً بقيمة الذهب .فألن ارتفعت قيمة الذهب بالنسابة للسالع األخار
ارتفع اات قيم ااة العمل ااة بالنس اابة للس االع األخ اار  .وإن ا فض اات قيم ااة ال ااذهب
بالنسبة للسلع ا فضت قيمة العملة.
خاص ااة وه ااي أن الوح اادة
والنق ااد يف األس اااس ال ااذهيب يس ااتجمع ص اافة ّ
النقدية مرتبطة بالذهب بتعاادل معاني أي أ اا تتاألف قانونااً مان وزن معاني مان
الذهب .واسترياد الذهب وتصديره جيريان ترية تيث جيوز للناس حاوز النقاد
أو السبائك الذهبية أو التس وتصديرها ترية.
و اا أن الااذهب يتجااول ترياة بااني الاابالد املختلفاة فلكاال شااخص اخليااار
بااني شاراء النقااد األجناايب وبااني إرسااال الااذهب وإ ااا خيتااار الوساايلة األقاال كلفااة
فم ااا دام س ااعر ال ااذهب مض ااافاً إلي ااه تك اااليف إرس اااله أعل ااى م اان س ااعر النق ااود
األجنبية يف السوي فألرسال النقاد األجنايب (القطاع) أفضال .أماا إذا مااوز ساعر
الصرف هذا الرقم فاألفضل أخذ الذهب من التداول وإرساله.
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فوائد نظام الذهب
إن فوائ ااد نظ ااام ال ااذهب إذا قيس اات بنظ ااام ال ااوري وغ ااريه م اان األنظم ااة
معاال ماان احملااتم أن يكااون نظااام الااذهب للنقااد عامليااً وال ميااز هااذه الفوائااد أن
يكااون غااريه ماان األنظمااة نظام ااً للنقااد .وقااد سااار العااامل كلااه منااذ عاارف النقااد
ح احلرظ العاملية األوىل على نظام الاذهب ونظاام الفضاة ومل يعارف غريمهاا
نظاماً .ولكن ملا اف املستعمرون بأساليب االستعمار االقتصادي واالساتعمار
املا وا ذوا النقد وسيلة من وساائل االساتعمار حولاوا النقاد ألنظماة أخار
واعتسوا الودائع املصرفية والنقود الورقياة اإللزامياة الايت ال تساتند إىل الاذهب أو
الفضااة ماان كميااة النقااود كمااا اعتااسوا الااذهب والفضااة ماان كميااة النقااود .وماان
هنا صار ال بد من بيان فوائد نظام الذهب ومن أهم هذه الفوائد ما يلي:
 - 1إن األس ا اااس ال ا ااذهيب يف ا اامض حري ا ااة ت ا ااداول ال ا ااذهب واس ا ااترياده
وتصااديره األماار الااذي يفاامض دور اسااتقرار نقاادي مااا واقتصااادي .ويف هااذه
احلال ال تعدو عمليات الصرف أن تكون ناش ة عان مادفوعات خارجياة تسادد
أمثان البضائع وأجور املستخدمني.
 - 2إن نظاام الاذهب معنااه بااات ساعر الصارف بااني الادول ويانجم عاان
بااات سااعر الصاارف تقاادم يف التجااارة الدوليااة؛ أل ّن التجااار ال خيشااون التوسااع يف
التجارة اخلارجية أل ّن سعر الصرف ابت فال خوف من توسع مار م.
 - 3يف النظام الاذهيب ال ميكان للبناو املركزياة أو للحكوماات التوساع
يف إص اادار وري النق ااد إذ طامل ااا أن وري النق ااد قاب اال للتحوي اال إىل ذه ااب بس ااعر
حم اادود ف ااألن الس االطات املختص ااة ش ااى إن توس ااعت يف اإلص اادار أن ي اازداد
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الطلب على الذهب وأن تعجز عن مواجهة هذا الطلب لذا فهاي حتاتف بنسابة
معقولة بني ما تصدره من وري النقد وبني احتياطيا ا من الذهب.
 - 4تتحاادد كاال عملااة ماان العمااالت املسااتعملة يف العااامل قاادار معااني
ماان الااذهب ويسااهل حين ااذ انتقااال البضااائع واألماوال واألشااخاال ماان بلااد إىل
بلد وتذهب صعوبات القطع والعملة النادرة.
 - 5حيف لكل دولة رو ا الذهبية فال حيصل رياب الاذهب مان بلاد
إىل رخر وال حتتاج الادول إىل أياة مراقباة للمحافظاة علاى رو اا أل ّ اا ال تنتقال
منها إالّ بسبب مشروع إما أمثان سلع أو أجور مستخدمني.
هااذه بعااح فوائااد نظااام الااذهب وهااي كلهااا حتااتم أن يسااري العااامل علااى
نظااام الااذهب؛ ولااذلك ال عجااب إن رأينااا العااامل كلااه يسااري عليااه ح ا احلاارظ
العاملية األوىل .وعندما نشبت احلرظ العاملية األوىل كان النظام النقادي الساائد
يف العااامل يقااوم علااى قاعاادة الااذهب وكاناات النقااود املتداولااة إذ ذا عبااارة عاان
قطااع ذهبيااة وأوراي نقديااة تقباال التحوياال إىل قيمتهااا ماان الااذهب وكااان معااه
نظ ااام الفض ااة أيضا ااً .وق ااد ك ااان لتطبي ااق ه ااذا النظ ااام أطي ااب األ اار يف العالق ااات
االقتصااادية ولكاان حااني أعلناات احلاارظ العامليااة األوىل ساانة  1914عم اادت
الاادول املتحاربااة إىل ا اااذ إجاراءات جعلاات نظااام الااذهب يضااطرظ .فمنهااا ماان
أوقااف قابليااة حتوياال عمال ااا إىل ذهااب ومنهااا ماان فاارض القيااود الشااديدة علااى
تصاادير ال ااذهب ومنه ااا ماان ص ااار يعرق اال اس ااترياده ح ا ج اااء ع ااام 1971م
فأعلنا اات أمريكا ااا وقا ااف العما اال بنظا ااام الا ااذهب وفا ااك االرتب ا ااال با ااني الا ااذهب
والدوالر فصار الذهب مناذ ذلاك الوقات ال عالقاة لاه بالنقاد وإ اا هاو جمارد
ساالعة ماان الساالع وقااد أرادت أمريكااا ماان وراء ذلااك جعاال الاادوالر األساااس
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النقا اادي يف العا ااامل ح ا ا تا ااتحكم يف السا ااوي املاليا ااة الدوليا ااة و ا اايمن عليها ااا
وب ااذلك مل يع ااد نظ ااام ال ااذهب معم ااوالً ب ااه يف الع ااامل فاخت اال النظ ااام النق اادي
وتقلبت أسعار الصرف ومن هنا بدأت العراقيل وبدأت الصاعوبات يف انتقاال
النقود والسلع واألشخاال.

مشاكل نظام الذهب
حني كان نظام الذهب عامليااً مل تكان أياة مشاكلة لنظاام الاذهب .وإ اا
ط ارأت املشاااكل ماان يااوم أن أخااذت الاادول الكااس حتاااول ضاارظ أعاادائها عاان
طريق النقد وحني جعلت مع نظام الذهب نظام النقاد الاورقي اإللزاماي وحاني
أوجدت الدول االستعمارية الغربية صندوي النقد الادو وحاني جعلات أمريكاا
الاادوالر أساااس النظااام النقاادي؛ ولااذلك توجااد أمااام الدولااة الاايت تسااتعمل نظااام
الا ااذهب مشا اااكل ال با ااد ما اان معرفتها ااا ملعرفا ااة حله ا اا والتغلا ااب عليها ااا .وها ااذه
املشاكل هي:
 - 1ترك ااز ال ااذهب يف ال اادول ال اايت زادت قو ااا عل ااى اإلنت اااج ومق اادر ا
علااى املنافسااة يف التجااارة الدوليااة أو نبوغهااا يف اخل اساء والعلماااء والصااناعيني.
وهذا جيعل الذهب يصب فيها إماا مثنااً للسالع وإماا أجاوراً للمساتخدمني مان
اخلساء والعلماء والصناعيني فتصب كمية الذهب املوجودة يف العامل مكدساة
أكثرهااا يف هااذه البلاادان فيختاال حين ااذ توزيااع الااذهب بااني الاادول وينااتج عاان
هذا أن شى الدول من تسرظ الكمية اليت لاديها مان الاذهب فتمناع خروجاه
منها فتقف حركة مار ا اخلارجية.
 - 2إن بعح الدول يتسرظ إليها الذهب نتيجاة المااه امليازان احلساا
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يف مصلحتها ولكنها انع هذا الذهب الاذي دخال إليهاا مان التاأ ري يف الساوي
الداخلية ومن رفع مستو األسعار فيهاا وذلاك إذ تضاع يف الساوي كمياة مان
الس ااندات تكف ااي لس ااحب مبل ااش م اان النق ااود مع ااادل ملق اادار م ااا ورد إليه ااا م اان
الااذهب فيبقااى الااذهب عنادها وال خياارج منهااا فااال يرجااع للاابالد الاايت أصاادرته
فتتضرر من نظام الذهب.
 - 3إن انتشار نظام الذهب كان مقروناً بفكرة التخصيص بني الادول يف
نواحي اإلنتاج املختلفة وعدم إقامة العراقيل يف سبيل التجارة بينها .إالّ أناه قاد
هاارت يف ال اادول اماه ااات قوي ااة ااو ياي ااة الص ااناعة والزراع ااة فيه ااا وفرض اات
ح اواجز مجركيااة فصااار يتعساار إدخااال ساالع هلااذه الاادول ليخاارج الااذهب منهااا
ولااذلك تتضاارر الدولااة الاايت تسااري علااى نظااام الااذهب؛ أل ّن هااذه الدولااة إن مل
تااتمكن ماان إدخااال بضااائعها لغريهااا بالسااعر العااادي فأل ااا إمااا أن تضااطر إىل
ف ا اايح مس ا ااتو أس ا ااعار بض ا اااعتها فيضا ا ااً إض ا ااافياً لتتغل ا ااب عل ا ااى احلا ا اواجز
اجلمركية أو ال تدخل بضاعتها إليها .ويف هذا خسارة عليها.
ه ااذه ه ااي أه اام املش اااكل ال اايت يتع اارض هل ااا نظ ااام ال ااذهب إذا اس ااتعملته
الدولااة الواحاادة أو اسااتعملته دول متعااددة .وطريااق التغلااب علااى هااذه املشاااكل
هااو أن تك ااون السياسااة التجاريااة تق ااوم علااى االكتفاااء ال ااذا وأن يك ااون أج اار
األج ا اراء مقا اادراً نفعا ااة جه اادهم ال با ااثمن السا االع ال اايت ينتجو ا ااا وال تسا ااب
مسااتو املعيشااة هلاام وأن ال تعتااس السااندات املاليااة وال األسااهم ماااالً إلوك ااً
ل فراد يف بالدها .وأن تقلل الدولة من االعتماد على التصدير يف إنتااج رو اا
بل تعمل جلعل إنتااج الثاروة ياأ داخليااً دون حاجاة إىل سالع أو مساتخدمني
تااذهب إىل اخلااارج .وهبااذا ال تا ر عليهااا احلاواجز اجلمركيااة .وما سااارت الدولااة
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علااى هااذه السياسااة فأل ااا تسااري علااى نظااام الااذهب وتكسااب مجيااع فوائااده
وتتجنااب مشاااكله وال يص اايبها منااه أي ضاارر باال عل ااى العك ااس يص ااب ماان
مصلحتها ومن احملتم عليها اتباع نظام الذهب والفضة ليس غري.

نظام الفضة
يقصد بنظام الفضة أو األساس الفضاي أن الفضاة هاي أسااس الوحادة
النقديااة وأن معااد ا يتمتااع تريااة الضاارظ وبقااوة إبرائيااة غااري حماادودة وقااد كااان
ه ااذا النظ ااام معروفا ااً من ااذ الق اادمي فك ااان يف الدول ااة اإلس ااالمية سا اائراً م ااع نظ ااام
الااذهب وكااان عنااد بعااح الاادول نظااام نقاادها األساسااي وحااده .و اال نظااام
الفض ااة معم ااوالً ب ااه يف اهلن ااد الص ااينية حا ا  1930حي ااث اس ااتبدلت يف تل ااك
الس اانة الق اار ال ااذهيب بقرش ااها الفض ااي .ونظ ااام الفض ااة كنظ ااام ال ااذهب يف ك اال
تفاصيله ولذلك كان من السهل اجلمع بني النظاام الاذهيب والنظاام الفضاي يف
الدولااة الواحاادة .وقااد كاناات الدولااة اإلسااالمية منااذ هج اارة الرس ااول  قائمااة
علااى سياسااة الااذهب وسياسااة الفضااة معااً وال بااد ماان أن تظاال هااذه السياسااة
النقدية قائمة على األساس الذهيب واألسااس الفضاي معااً .أي جياب أن يكاون
النقااد ذهب ااً وفضااة س اواء أكااان هااو عينااه متااداوالً أو كااان هنالااك نقااد ورقااي
متداول مقابله ذهب وفضة يف كل مكان معني.

النقود المعدنية
يرجع االقتصاديون أنواع النقود املعدنية املختلفة اليت ميكن وجودها
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إىل نوعني رئيسيني مها :نظام املعدن الفردي ونظام املعدنني .فاألول هو
النظام الذي تكون النقود الرئيسية فيه قاصرة على مسكوكات معدن واحد.
وأما الثام وهو نظام املعدنني فهو الذي تكون املسكوكات الذهبية والفضية
على السواء نقوداً رئيسية .ونظام املعدنني هذا يتضمن توفر الث صفات:
األوىل  -أن تكون للمسكوكات الذهبية والفضية قوة إبراء غري حمدودة.
والثانية  -أن تتوفر حرية الضرظ بالنسبة لسبائك املعدنني.
والثالثة  -أن يكون هنا نسبة قانونية بني قيميت املسكوكات الذهبية والفضية.
ونظ ااام املع اادنني ميت اااز بأن ااه جيع اال كمي ااة النق ااود ال اايت جي ااري هب ااا الت ااداول
عظيمااة .إذ تسااتعمل مس ااكوكات املعاادنني مع ااً نق ااوداً رئيسااية .وبااذلك حت ااتف
األمثااان سااتو مرتفااع .وهااذا ماان شااأنه أن يشااجع علااى زي ااادة اإلنت اااج .وه ااو
كا ااذلك جيعا اال قيما ااة النقا ااود أكثا اار بات ا ااً .وبا ااذلك تكا ااون األمثا ااان أقا اال عرضا ااة
للتغياريات الشااديدة الاايت ت ا دي إىل اضااطراظ احلالااة االقتصااادية وبااذلك يظهاار
أن استعمال معدنني من النقود املعدنية خري من استعمال معدن واحد.

النقود الورقية
النقود الورقية ال ة أنواع هي:
 - 1نقود ورقية نائبة .وهي أوراي اثال كمياة مان الاذهب والفضاة علاى
شكل نقود أو سبائك مودعة يف مكاان مع ّاني هلاا مان القيماة املعدنياة ماا هلاذه
األوراي ماان القيمااة اال يااة وتصاارف هبااا لااد الطلااب .ويف هااذه احلالااة يقااوم
الت ااداول علا ااى النق ااود املعدنيا ااة .وك اال ما ااا يف األم اار أنا ااه ب اادالً ما اان أن تتا ااداول
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بنفسها تقوم هذه األوراي مقامها باعتبارها نائبة عنها.
 - 2نق ــود ورقي ــة وثيق ــة .وه ااي أوراي يتعه ااد املوق ااع عليه ااا ب اادفع مبل ااش
معني من النقود املعدنية حلاملها وتتوقف قيمتها يف التاداول علاى ماا يتاوفر مان
الثقة يف املوقع عليهاا وعلاى قدرتاه يف الوفااء بتعهاده .فاألذا كاان مو وقااً باه لاد
اجلمهور سهل استعماهلا يف التداول كاملسكوكات .والنوع الرئيسي هلذه النقاود
هي األوراي املصرفية اليت يصدرها مصرف معروف ومو اوي باه لاد اجلمهاور.
إالّ أن األوراي املصرفية هذه أو بعبارة أخار النقاود الورقياة الو يقاة ال حياتف
مصاادرها س اواء أكااان البنااك أم احلكومااة قاادار ماان الااذهب يساااوي قيمتهااا
اامااً كماا هاي احلاال يف النقاود الورقياة النائباة بال حياتف املصادر الاذي يصاادر
النقود الورقية الو يقة يف خزانته يف األوقاات العادياة باحتيااطي معادم ضاماناً
هلااذه األوراي بنساابة معينااة ماان قيمتهااا قااد تكااون ال ااة األرباااع أو الثلثااني أو
الثلث أو نسابة م وياة معيناة .فلاذلك يعتاس املقادار مان األوراي املصارفية الاذي
يقابله ما يعادل قيمتاه اامااً مان االحتيااطي املعادم نقاوداً ورقياة نائباة .يف حاني
يعت ااس املق اادار الب اااقي ال ااذي ال يقابل ااه احتي اااطي مع اادم نق ااوداً ورقي ااة و يق ااة
تس ااتمد قو ااا يف الت ااداول م اان ق ااة اجلمه ااور يف املوق ااع عليه ااا .فم ااثالً حي ااتف
مص اادر األوراي مص اارفاً ك ااان أو حكوم ااة يف خزائن ااه باحتي اااطي مع اادم ق اادره
عش اارون مليونا ااً م اان ال اادنانري ويص اادر نق ااوداً ورقي ااة ق اادرها أربع ااون مليونا ااً م اان
الاادنانري .فالعشاارون مليون ااً ماان األوراي املصاارفية أي ماان النقااود الورقيااة الاايت ال
يقابلهااا احتياااطي معاادم هااي نقااود ورقيااة و يقااة والعشاارون مليون ااً ماان النقااود
الورقية اليت يقابلها احتياطي معدم مساو لقيمتها هي نقود ورقية نائبة.
وعلى هذا فالدولة اليت تضع ذهباً أو فضة يساوي قيماة النقاود الورقياة
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الاايت أصاادر ا اام ااً تعتااس نقودهااا نقااوداً ورقيااة نائبااة وتعتااس نقااوداً كاملااة .أمااا
الدول اليت تضع معدناً من ذهب أو فضة ال يسااوي قيماة النقاود الورقياة كاملاة
وإ ا يساوي جزءاً من قيمتها فألن هذه النقود تسمى نقوداً و يقة.
 - 3نقود ورقية غير قابلة للصرف وتسمى أيضااً نقاوداً ورقياة إلزامياة.
ويطل ااق عليه ااا اس اام األوراي النقدي ااة .وه ااي أوراي تص اادرها احلكوم ااات ومعله ااا
نقا ااوداً رئيسا ااية ولكنها ااا ال تصا اارف با ااذهب أو فضا ااة وال يضا اامنها احتي ا اااطي
ذه ااب أو فض ااة أو أوراي مص اارفية بنكن ااوت) ولك اان يص اادر بش ااأ ا ق ااانون
يعفي املصرف الذي أصدرها من التزام صرفها بالذهب أو الفضة.

إصدار النقود
الااثمن هااو تقاادير اجملتمااع لقاايم الساالع واألجاار هااو تقاادير اجملتمااع لقاايم
اجلهود .والنقود هي الشيء الذي يعس به عن هاذا التقادير .وهاي الشايء الاذي
ميكننااا ماان قياااس الساالع املختلفااة واجلهااود املختلفااة وردهااا إىل أساااس واحااد
فتسهل عندئذ املقارنة بني السلع املختلفة واملقارنة باني اجلهاود املختلفاة بردهاا
إىل وحا اادة ها ااي املقيا اااس العا ااام .وجيا ااري دفا ااع الا ااثمن للسا االعة وإعطا اااء األجا اارة
ل جري على أساس هذه الوحدة.
وتقاادر قيم ااة النق ااود ق اادار م ااا فيهااا م اان الق ااوة الش ارائية .أي ق اادار م ااا
يستطيع اإلنسان احلصول بواسطتها على سالع أو جهاود .وعلاى ذلاك فاال باد
مان أن تكااون للشاايء الااذي يعااس عاان تقادير اجملتمااع لقاايم الساالع واجلهااود قااوة
شرائية ح يكاون نقاداً أي قاوة يساتطيع كال إنساان بواساطتها احلصاول علاى
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السلع واجلهود.
واألصل أنه ال بد من أن تكون هلذا الشيء قوة ذاتية أو يستند إىل قاوة
ذاتية أي أن يكون هو نفسه ذا قيمة معتسة عند النااس حا يكاون نقاداً إال
أن الواقااع يف إصاادار النقااود عنااد دول العااامل أن منهااا ماان جعلاات نقودهااا قااوة
ذاتية أو تستند إىل قوة ذاتياة ومنهاا مان جعلات نقودهاا نقاداً اصاطالحياً أي
تصااطل علااى شاايء أنااه نقااد ومعاال فيااه قااوة ش ارائية .وتسااري الاادول يف إصاادار
النقااود إمااا علااى نظااام الااذهب الفضااة وإمااا علااى النظااام الااورقي اإللزامااي .أمااا
الاادول الاايت تسااري علااى نظااام الااذهب والفضااة فأل ااا تتبااع أساالوبني يف اإلصاادار.
أحاادمها األساالوظ املعاادم س اواء أكااان األساالوظ املعاادم الفااردي أم أساالوظ
املعدنني .والثام األسالوظ الاورقي .فاألسالوظ املعادم هاو أن ارج مساكوكات
ذهبيااة أو فضااية بااأن تضاارظ قطع ااً ماان الااذهب أو الفضااة بقاايم خمتلفااة مبنيااة
علااى وحاادة نقديااة تنسااب إليهااا قاايم كاال النقااود والساالع املختلفااة وتسااك كاال
قطعة على أساس بنائها على هذه الوحدة وتوضع هاذه القطاع نفساها للتاداول
نق ااوداً للدول ا اة .واألس االوظ ال ااورقي يف ال اادول ال اايت تس ااري عل ااى نظ ااام ال ااذهب
والفضاة هاو أن تسااتعمل الدولاة نقااداً ورقيااً أي عملاة ورقيااة قابلاة للتحوياال إىل
الااذهب والفضااة وتساالك يف ذلااك ط اريقني إحاادامها أن معاال النقااود الورقيااة
اثاال كميااة ماان الااذهب والفضااة علااى شااكل ساابائك أو نقااود مودعااة يف مكااان
معااني هلااا ماان القيمااة املعدنيااة مااا هلااذه األوراي ماان القيمااة اال يااة وتصاارف هبااا
لااد الطلااب وهااذا مااا يساامى بااالنقود الورقيااة النائبااة .أمااا الطريقااة الثانيااة فهااي
أن جيعاال النقااد الااورقي أوراق ااً يتعهااد املوقااع عليهااا باادفع مبلااش معااني ماان النقااود
املعدنية حلاملها وال اثل هذه النقود الورقياة كمياة مان الاذهب والفضاة هلاا مان
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القيمااة املعدنيااة مااا هلااذه النقااود املصاادرة ماان القيمااة اال يااة باال حيااتف املصاادر
الااذي يصاادرها ساواء أكااان مصاارفاً أم دولااة يف خزائنااه باحتياااطي معاادم ماان
الذهب والفضة أقل من قيمتها اال ية .وذلاك باأن حياتف بثال اة أربااع القيماة
أو الثلثااني أو الثلااث أو الربااع أو نساابة م ويااة ماان قيمتهااا اال يااة كااأن يصاادر
املصرف أو الدولة نقداً ورقيااً بلاش مخسامائة ملياون ديناار وحياتف خبزائناه بلاش
مااائيت ملي ااون دينااار فقااا ماان الااذهب والفضااة .ويس اامى هااذا الن ااوع ماان النقااد
الورقي النقود الورقية الو يقة .وقاد اصاطل علاى إعطااء االحتيااطي املعادم اسام
احتياطي الذهب أو غطاء الذهب.
وعلاى أي حااال فااألن الدولاة الاايت تصاادر النقاد يف مجيااع هااذه احلاااالت
تكون سائرة على نظام الذهب.
وم اان هن ااا يتب ااني أن األش ااياء ال اايت تك ااون هل ااا ق ااوة ذاتي ااة وه ااي ال ااذهب
والفضة تكون هي بذا ا نقوداً وتكون أساساً تستند إليها النقود .وكال ماا يف
األماار أن كاال بلااد يصااطل علااى صاافة معينااة لااه ال تلااف ماان شااكل معااني
ووزن معااني ونقااش معااني ح ا يكااون نقاادها الااذي يتميااز عاان نقااد س اواها .أو
تصااطل هااي علااى نقااود ورقيااة نائبااة تسااتند إىل الااذهب والفضااة يتااداول هبااا يف
الااداخل واخلااارج أو يتعاماال هبااا مااع اخلااارج .وتصااطل علااى نقااود ورقيااة و يقااة
تغط ااى بنس اابة معين ااة م اان قيمته ااا اال ي ااة بغط اااء م اان ال ااذهب أي يوض ااع هل ااا
احتياااطي قاادار أقاال ماان قيمتهااا ماان الااذهب .وتكااون هااذه األوراي علااى صاافة
معينة ورسم معني ح يكون نقد البلد الذي أصدرها يتميز عن نقد سواها.
أما الدول اليت تسري على نظام الوري اإللزاماي فأل اا تصادر أوراقااً نقدياة
غااري قابلااة للتحوياال إىل ذهااب أو فضااة أو أي معاادن نفاايس بسااعر حماادود.
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فاهلي ة اليت تصدر هاذه األوراي النقدياة غاري ملزماة بتحويال هاذه األوراي النقدياة
(أي ه ا ااذا البنكن ا ااوت) إىل ذه ا ااب بس ا ااعر مع ا ااني عن ا اادما يطل ا ااب األفا ا اراد ه ا ااذا
التحويل .وإ ا الذهب يف مثل هذا البلد أو عند هذه الدولاة يعتاس سالعة مثال
أية سعلة أخار يتغاري مثناه باني وقات ورخار حساب اروف العارض والطلاب.
وال يضاامن هااذه األوراي النقديااة احتياااطي معاادم وال تصاارف بنقااود معدنيااة.
ولايس هلااا إال قيماة قانونيااة ولايس هلااا قاوة ذاتيااة وال تساتند إىل قااوة ذاتياة .وإ ااا
هااي وحاادة اصااطل عليهااا لتكااون أداة للتبااادل والقااانون هااو الااذي منحهااا قااوة
لتكون أداة للتبادل يستطيع هبا اإلنسان احلصول على السلع واجلهود وتكون
قو ا من قوة الدولة اليت أصدر ا واليت ا ذ ا نقداً هلا.
وم ااا دام النق ااد يص اادر عل ااى الوج ااه املتق اادم فا األن ك اال بل ااد يس ااتطيع أن
يصااطل علااى شاايء يعااس بااه عاان تقاادير اجملتمااع للساالع واجلهااود إذا كاناات يف
هذا الشيء القوة الشرائية اليت يستطيع هباا اإلنساان احلصاول علاى سالع وجهاود
ماان هااذا البلااد .وعلااى هااذا األساااس تسااتطيع كاال دولااة أن تصاادر نقااداً علااى
صفة معينة ال تلف تعس به عن تقدير اجملتمع لقيم السالع واجلهاود أي نقاداً
ُمي ّكاان كاال إنسااان أن حيصاال ماان هااذا البلااد علااى الساالع واجلهااود باملقاادار الااذي
وضااع هلااذا النقااد .وهااي الاايت تفاارض علااى الاادول األخاار االعاماف هبااذه النقااود
قدار ما يستطيعون به احلصول منها على السلع واجلهود.
وال حتتاااج الدولااة إىل االسااتناد إىل صااندوي النقااد الاادو وال إىل البنااك
الاادو وال إىل بنااك مركاازي وال أي شاايء ماان هااذا مطلق ااً وإ ااا تكفااي قااوة
الوحاادة يف احلصااول علااى الساالع واجلهااود ألن معلهااا نقااداً .إمااا لااذا ا كالااذهب
والفضة وإما الستنادها إىل الاذهب والفضاة كاالنقود الورقياة النائباة فأل اا اثال
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قيمتهااا اال يااة ماان الااذهب والفضااة .وإمااا ألن هلااا احتياطي ااً قاادار معااني ماان
الا ااذهب والفضا ااة كا ااالنقود الورقيا ااة والو يقا ااة .وإما ااا لقا اادر ا علا ااى أن يسا ااتطيع
اإلنسان احلصول هبا على سلع وجهود كاألوراي النقدية أي البنكنوت.
وقااد كاناات الاادول تتعاماال بالااذهب والفضااة وتصااطل كاال دولااة عل اى
صاافة معينااة ال تلااف للااذهب والفضااة يتميااز هبااا نقاادها عاان نقااود غريهااا .ا
صارت الدولة الواحادة تصادر نقاوداً ورقياة ماع النقاود الذهبياة والفضاية املتخاذة
هل ااا ص اافة معين ااة ال تل ااف .ا اص ااطلحت الدول ااة الواح اادة عل ااى إص اادار أوراي
نقدي ااة م ااع بق اااء النق ااود الذهبي ااة والفض ااية .فك ااان يف الع ااامل نق ااود معدني ااة م اان
الذهب والفضة ونقود ورقياة حت ّاول إىل ذهاب وفضاة أو تغطاى باذهب وفضاة
وأوراي نقديااة ال تسااتند إىل شاايء .ومنااذ انتهاااء احلاارظ العامليااة الثانيااة حا ساانة
 1971كانات النقاود تتك ّاون مان ناوعني رئيسايني مهاا :النقاود املعدنياة والنقااود
الورقيااة بأنواعهااا الثال ااة .ومنااذ ساانة  1971صااار العااامل كلااه يسااري علااى نظااام
النق ااد ال ااورقي اإللزام ااي وح ااده ح ااني عم ااد نيكس ااون رئ اايس الوالي ااات املتح اادة
األمريكيااة حين ااذ إىل إعااالن ايااة اتفاقيااة بريتااون وودز وفااك ارتباااال الاادوالر
بالذهب.

سعر الصرف
الصاارف هااو اسااتبدال عملااة بعملااة أي اسااتبدال العملااة بعضااها بابعح.
وه ااو يك ااون إم ااا اس ااتبدال عمل ااة بعمل ااة م اان ج اانس واح ااد كاس ااتبدال ال ااذهب
بالااذهب والفضااة بالفضااة وإمااا اسااتبدال عملااة بعملااة ماان جنسااني خمتلفااني
كاساتاب ادال الااذهب بالفض اة والفضااة بالااذهب .أمااا اسااتبدال عملااة بعملااة ماان
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جنس واحاد فيشات ارال فياه التما ال وال جياوز فياه التفاضال مطلقااً؛ ألناه رباا وهاو
حرام كاساتبادال الذهب بالذهب واساتبدال الوري النقدي الاذي ميكان حتويلاه
إىل قيمته من الذهب بالذهب ولذلك ال يوجد يف هذه احلالة سعر الصرف.
وأم ااا اس ااتبدال عمل ااة بعمل ااة م اان جنس ااني خمتلف ااني كاس ااتبدال ال ااذهب
بالفضة واستبدال اجلنيه اإل ليزي بالدوالر والروبل بالفرنك فألنه جيوز بشارال
التقااابح وتكااون نساابة أحاادمها لآلخاار هااي سااعر الصاارف .فسااعر الصاارف هااو
نسبة االستبدال بني عملتني خمتلفتني.
والذي حيمل الناس على الصرف هو حاجة أحد املصاطرفني إىل العملاة
ال اايت بي ااد املص ااطرف اآلخ اار .أم ااا الص اارف ب ااني الن اااس يف العمل ااة املتداول ااة يف
الدولة الواحدة كصرف الذهب بالفضة والفضة بالذهب فألنه واضا ويكاون
بااني الااذهب والفضااة؛ ألن الدولااة تسااري علااى النظااام الااذهيب والنظااام الفضااي
ويكااون بااني العملتااني سااعر الصاارف .وهااو يقاارر حسااب سااعر السااوي وال ضاارر
ماان تغااري سااعر الصاارف بااني العملااة الواحاادة الاايت تسااتعملها الدولااة ماان جنسااني
كتغري سعر السلع.
خمتلفني ألنه ّ
أمااا الصاارف بااني عملتااني خمتلفتااني لاادولتني أو أكثاار فهااذا هااو الااذي
توجااد منااه املشاااكل .لااذلك كااان ال بااد ماان تثااه باعتباااره واقع ااً وبيااان احلكاام
الشرعي فيه ويف سعر الصرف من حيث هو.

أمااا باعتباااره واقعااً فااألن الاادول تتبااع أنظمااة خمتلفااة وخيتلااف وضااع الاادول
الاايت تتبااع نظااام الااذهب عاان وضااع الاادول الاايت تتبااع النظااام الااورقي اإللزامااي.
فحا ااني تتب ا ااع ع ا اادة دول نظ ا ااام ال ا ااذهب ف ا ااألن س ا ااعر الص ا اارف بينه ا ااا أو نس ا اابة
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االستبدال بني عمال اا ال باد مان أن تظال ابتاة تقريبااً .فاألن كانات تساري علاى
األساالوظ املعاادم فاااألمر اااهر .ألنااك يف الواقااع ال تسااتبدل عملتااني خمتلفتااني
قد تتغري قيمة كل واحدة منهما بالنسبة ل خر تبعاً لظروف العارض والطلاب
اخلاصااة بكاال منهمااا وإ ااا أناات تسااتبدل ذهب ااً بااذهب وكاال مااا يف األماار أن
الذهب قد طبع عليه يف إحد الادول شاعار أو صاورة خمتلفاة عان الشاعار أو
الصورة اليت طبعت عليه يف الدولة األخار  .وساعر الصارف باني الادولتني يكاون
عندئااذ النساابة بااني وزن الااذهب الصااايف يف عملااة الدولااة األوىل ووزن الااذهب
الص ااايف يف عمل ااة الدول ااة الثاني ااة .وس ااعر الص اارف ب ااني ال اادول ال اايت تتب ااع نظ ااام
الذهب ال ميكن أن يتغري إال داخل حادين معيناني يتوقفاان علاى نفقاات نقال
ال ااذهب بينهم ااا .ويطل ااق عليهم ااا اص ااطالح حا ا ّدي ال ااذهب وحي ااث إن ه ااذه
النفقات تكون يف الغالب صاغرية فيمكنناا -بشايء مان التجااوز -أن نقاول إن
سعر الصرف بني البالد اليت تتبع نظام الذهب سعر ابت تقريبااً .وإن كانات
الاابالد تسااري علااى أساالوظ النقااود الورقيااة النائبااة فأل ااا تكااون يف موضااوع سااعر
الصرف كما هي احلال يف األسلوظ املعدم سواء بسواء .ألناه يف هاذه احلالاة
يقوم التداول يف الواقع علاى النقاود املعدنياة .وكال ماا يف األمار أناه بادالً مان أن
تتاداول بنفسااها تقااوم هااذه النقااود الورقيااة مقامهااا باعتبارهااا نائبااة عنهااا ولااذلك
تأخذ وضعها ااماً يف ساعر الصارف بال تأخاذ حكمهاا يف كال شايء .وأماا إن
كاناات الاابالد تسااري علااى أساالوظ النقااود الورقيااة الو يقااة أي البنكنااوت فأل ااا
وإن كانات سااائرة علااى النظااام الااذهيب إال أن الااذهب يغطااي جاازءاً ماان قيمتهااا
وليس هو قيمتهاا كلهاا .ولاذلك تلاف قيمتهاا تساب احتيااطي الاذهب الاذي
هلا ويتكون بينهما سعر الصرف .إال أن سعر الصرف هذا يظل ابتاً وتساهل
معرفتا ااه ألنا ااه يتوقا ااف علا ااى نسا اابة احتيا اااطي الا ااذهب وها ااي كميا ااات معروفا ااة
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واضحة.
وأم ااا إذا اتبع اات ع اادة دول النظ ااام ال ااورقي اإللزام ااي فألن ااه ينش ااأ عندئ ااذ
موضااوع حتديااد سااعر الصاارف بينهااا .فألنااه عنااد امتناااع حتوياال العملااة إىل ذهااب
بسااعر حماادود فااألن املشااكلة الاايت تواجااه الاادول حين ااذ هااي كيااف يتحاادد سااعر
الصرف بني هذه الدول اليت تتبع النظام الورقي اإللزاميو
وحل هاذه املشاكلة هاو أن العماالت الورقياة املختلفاة هاي سالع خمتلفاة
يتااداوهلا الناااس يف السااوي النقاادي العاااملي .ويشاامو ا ال لااذا ا وإ ااا لقاادر ا
علااى ش اراء ساالع أخاار يف مواطنهااا األصاالية؛ لااذلك فااألن نساابة االسااتبدال بااني
عملت ااني ورقيت ااني أو س ااعر الص اارف بينهم ااا يتح اادد تبعا ااً للق ااوة الشا ارائية لك اال
منهما يف موطنها اخلاال .وعلى هاذا فساعر الصارف هاو نسابة االساتبدال باني
عملتني .فلو كانت مصر وإيطاليا تتبعاان النظاام الاورقي وكانات اللارية اإليطالياة
تشمي هبا يف إيطاليا عشر وحادات مان السالع وكاان اجلنياه املصاري تشامي باه
يف مصاار مائااة وح اادة ماان الس االع لكاناات نس اابة االسااتبدال بينهم ااا ه ااي جني ااه
مصااري واحااد لكاال عشاار ل اريات إيطاليااة .إال أن سااعر الصاارف هااذا ميكاان أن
يتغااري؛ ألن العمااالت الورقيااة هااي عبااارة عاان ساالع خمتلفااة يتبااادل الناااس هبااا يف
الس ااوي النق اادي الع اااملي ويش اامو ا ال ل ااذا ا وإ ااا لق اادر ا عل ااى ش اراء س االع
وجه ااود م اان البلاادان ال اايت أصاادر ا فمتف ااع قيمتهااا با ف اااض أس ااعار الس االع يف
مواطنه ا ااا األص ا االية وت ا اانخفح بارتف ا اااع أس ا ااعار تل ا ااك الس ا االع .فمنفع ا ااة العمل ا ااة
األجنبية عندنا تتوقف على قو ا الشرائية .فاألن زادت هاذه القاوة زادت منفعتهاا
ل اادينا وازداد اس ااتعدادنا ل اادفع كمي ااة أك ااس م اان عملتن ااا للحص ااول عل ااى كمي ااة
تقابله ااا م اان العمل ااة األجنبي ااة .وإن قل اات ه ااذه الق ااوة قل اات منفع ااة تل ااك العمل ااة
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لاادينا وقاال اسااتعدادنا لاادفع كميااة كباارية ماان عملتنااا للحصااول علااى كميااة ماان
العملة األجنبية؛ ألن تلك العملة األجنبية صرت ال تستطيع أن تشامي هباا يف
مواطنهااا األصاالية بالقاادر الااذي كناات تش اميه هبااا يف حااني أن عملتنااا ال ت ازال
حمافظة علاى قيمتهاا .فلاو فرضانا أن مساتو األساعار باني مصار وإ لاما يف سانة
معينااة كااان مائااة يف البلاادين وكااان سااعر الصاارف بينهمااا هااو جنيااه مصااري لكاال
جنيااه إ لياازي فااألن سااعر الصاارف يكااون متعااادالً ويكااون القصااد ماان الصاارف
هو احلصول علاى ساد احلاجاة مان البضاائع اإل ليزياة ولاذلك ال حيصال إقباال
وال إعاراض علااى اجلنيااه اإل لياازي يف بالدنااا .ولكان لااو ارتفااع مسااتو األسااعار
عناادنا إىل مااائتني وبقااي مسااتو األسااعار يف إ لاما مائااة فااألن اجلنيااه اإل لياازي
يف بالدنا تتضاعف قيمته فيصب سعر الصرف هو جنيه مصري لنصاف جنياه
إ لياازي فيحصاال اإلقبااال علااى اجلنيااه اإل لياازي ال فاااض األسااعار يف إ ل اما
ويقل اإلقبال على اجلنيه املصري الرتفاع األساعار يف مصار .ويمتاب علاى ذلاك
أن طلب اإل ليز للجنيهات املصارية سايقل وبالتاا سايقل إقبااهلم علاى السالع
املصرية .وسيفضلون عليها حتماً سالعهم احلالياة .ألن أساعار السالع املصارية قاد
ارتفعاات إىل الضااعف بينمااا أسااعار الساالع املنتجااة عناادهم قااد لاات كمااا هااي.
وهك ااذا يتغ ااري س ااعر الص اارف تبعا ااً لتغ ااري أس ااعار الس االع يف البل ااد ال اايت أص اادرت
العملااة .ولااو ارتفااع مسااتو األسااعار يف بلااد مااا عنااه يف بلااد رخاار بساابب زيااادة
النقااود مااثالً فااألن سااعر الصاارف ال بااد ماان أن يتغااري بينهمااا فتاانخفح القيمااة
اخلارجية لعملة الدولة اليت ارتفعت األسعار فيها.
إن أسعار الصارف باني عملاة دولاة ماا والعماالت األجنبياة تتمشاى ماع
العالقااة بااني أسااعار الصاارف للعمااالت األجنبيااة فيمااا بينهااا عااىن أنااه لااو كااان
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الاادينار العراقااي يعااادل  )100لاير إي ارام أو  )200لاارية إيطاليااة أو )400
فرنااك فرنسااي فااألن أسااعار الص اارف بااني العمااالت األجنبيااة هااذه تك ااون يف
إيا اران ه ااي لاير واح ااد إيا ارام ي لريت ااني إيط اااليتني أو  4فرنكا اات فرنس ااية .ويف
إيطاليااا لاارية إيطاليااة واحاادة ي ف ارنكني فرنساايني أو نصااف لاير إي ارام وهكااذا.
وهااذا هااو مااا حياادث فع االً لااو كاناات كاال دولااة تاام القيمااة اخلارجيااة لعملتهااا
تتغااري تبع ااً لتغااري مسااتو األسااعار فيهااا وال تفاارض القيااود الثقيلااة علااى حركااة
التجااارة الدوليااة وعلااى حتوياال النقااد األجناايب إىل نقااد حملّااي أو النقااد احمللّااي إىل
نقااد أجناايب .ولكاان قااد حتاااول دولااة احملافظااة علااى القيمااة اخلارجيااة لعملتهااا رغاام
ارتفااع األساعار فيهاا وذلاك بواساطة حتدياد طلاب املساتوردين فيهاا علاى السالع
األجنبية عن طريق التقليل من رخص االسترياد مثالً .ويف مثل هاذه احلالاة قاد
خيتل التناسب بني أسعار الصرف املختلفة يف الابالد املختلفاة .فهاذا االخاتالف
يف التناس ااب ب ااني أس ااعار الص اارف ال ميك اان أن حي اادث إالّ إذا فرض اات بع ااح
الاادول قيااوداً علااى عمليااات النقااد األجناايب فيهااا .وذلااك ألناّاه إن مل توجااد هااذه
القيود فألن التاجر قد يتمكن من استبدال العملة فاريب ويتهافات النااس علاى
ذلااك فينااتج إعااادة التناسااب ماارة أخاار بااني أسااعار الصاارف املختلفااة .وهااذه
القيود على املعامالت الصرفية اهرة شائعة يف كثري من الابالد يف سات احلارظ
ويف حاااالت االخااتالل االقتصااادي الشااديد الااذي قااد يلاام هبااا .وإننااا لنجااد يف
مثاال هااذه األوقااات أن قيمااة عملااة الدولااة الاايت تقيااد معامال ااا النقديااة هبااذه
القيود تلف من بلد إىل رخر تبعااً ل نظماة النقدياة املتبعاة يف كال بلاد .ففاي
البلااد الااذي فيااه نظااام سااعر الصاارف املوحااد يظاال سااعر الصاارف الر ااي بااني
عملتا ااه وعملا ااة الدولا ااة املا ااذكورة ابت ا ااً إذ يشا ااميها البنا ااك املركا اازي والبنا ااو
املرخص هلا زاولة عمليات النقد األجنيب بسعر ابت ويبيعها بسعر ابت.
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أمااا يف الاابالد الاايت ال تتبااع نظااام سااعر الصاارف املوحااد والاايت ال يتعهااد
فيها البنك املركازي بشاراء أو بياع العماالت األجنبياة بساعر معاني فاألن أساعار
هااذه العمااالت األجنبيااة تتغااري بااني وقاات ورخاار تبعااً لظااروف العاارض والطلااب.
ويوصا ااف نظا ااام الص ا اارف يف الا اابالد ال ا اايت تسا اام بتغ ا اريات أسا ااعار العم ا ااالت
األجنبية فيها تبعاً لظروف العرض والطلب بأنه نظاام أساعار الصارف املتغارية.
ويالحا ا أن أس ااعار الص اارف في ااه ق ااد ال تنش ااأ فق ااا ع اان تغا اريات مس ااتويات
األسااعار بينااه وبااني الاابالد األخاار وإ ااا قااد تنشااأ أيض ااً بساابب حتديااد حركااة
التجااارة الدوليااة أو اخااتالل امل اوازين احلسااابية للاادول املختلفااة ألي ساابب .ويف
بعح البالد يكون نظام أسعار الصرف املتغارية مساموحاً باه قانونااً كلبناان فألنّاه
بلد تسم فيه احلكومة بتغري أسعار الصرف تبعاً للتغاريات اليومياة الطارئاة علاى
روف العرض والطلب .ويف بعح البلدان األخر يكون نظام أساعار الصارف
املتغااري إنوعااً .ولكنااه مااع ذلااك قااد توجااد فيااه معااامالت بااني األفاراد ترمااي إىل
بيع أو شراء عمالت أو حسابات أجنبية بأسعار تلاف كال االخاتالف عان
األسعار الر ية.
هذا هاو الصارف وساعر الصارف لاد الادول القائماة يف العاامل .وبعباارة
أخر هذا هو واقع الصرف وواقاع ساعر الصارف يف بلادان العاامل .أماا احلكام
الشاارعي بالنساابة للصاارف وسااعر الصاارف فااألن الدولااة اإلسااالمية تسااري علااى
نظااام الااذهب سا اواء أجعلتا اه نظاما ااً معدنيا ااً أم جعلتااه نقااوداً ورقيااة نائبااة هلااا
مقاباال ماان الااذهب والفض اة مساااو لقيمتهااا اال يااة اامااً وس اواء جعلاات للنقااد
املعدم صافة معيناة ال تلاف أم مل معال فأل اا ملزماة بالساري علياه؛ ألناه حكام
شا ارعي وتمتااب عليااه عاادة أحكااام شاارعية .والص اارف يف داخلهااا بااني اجل اانس
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الواحااد جيااب فيااه التما اال وال جيااوز فيااه التفاضاال .وكااذلك الصاارف يف خارجهااا
بااني اجلنا اس الواحااد ال خيتلااف مطلق ااً .فاااحلكم الشاارعي واحااد ال يتغيا ار .وأم ااا
الصاارف بااني جنسااني خمتلفااني فألنااه جيااوز فيااه التفاضاال والتما اال كالصاارف بااني
الااذهب والفضااة علااى شاارال التقااابح يااداً بيااد بالااذهب والفضا اة .وال فا اري يف
ذلاك باني الصارف يف الاداخل ويف اخلاارج؛ أل ّن احلكام الش ارعي واحاد ال يتغااري.
فكم ااا ج اااز التفاض اال يف الص اارف ب ااني الذه ا اب والفض ا اة يف ال ااداخل ي ااداً بي ا اد
فكااذلك جيا اوز التفاضاال بينهمااا يف اخلااارج يااداً بيااد .وكااذلك احلااال يف الصاارف
بااني عملااة الدولااة اإلسااالمية وعمااالت الاادول األخاار ماان النقااود املعدنيااة
والنق ااود الورقي ااة النائب ااة أي ال اايت هل ااا مقاب اال م اان ال ااذهب والفض ااة مس اااو ااما ااً
لقيمتهااا اال يااة فألناّاه جيااوز فيهااا التفاضاال عنااد اخااتالف اجلاانس .ولكاان علااى
شاارال أن يكااون يااداً بيااد يف الااذهب والفضااة ولكاان ال جيااوز فيااه التفاضاال عنااد
احتاد اجلنس بل جيب التما ل؛ أل ّن التفاضل ربا وهو حرام شرعاً.
أمااا النقااود الورقيااة الو يقااة وهااي الاايت يغطااى قساام ماان قيمتهااا أي الاايت
يكااون هلااا احتياااطي أقاال ماان قيمتهااا اال يااة فأل ااا تعتااس قيمتهااا النقديااة قاادار
ماهل ااا م اان احتي اااطي وتص اارف بعملتن ااا اإلس ااالمية عل ااى ه ااذا االعتب ااار وتأخ ااذ
حين ااذ هب ااذا االعتب ااار وهب ااذا املق اادار حك اام الص اارف ب ااني ال ااذهب والفض ااة يف
النقد املعدم مع اعتبار قيمة االحتياطي فقا عند حساظ الصرف.
أما النقود الورقياة اإللزامياة وهاي نقاود ليسات نائباة عان ذهاب أو فضاة
وال مسااتندة إىل ذهااب أو فضااة فأل ااا تأخااذ حكاام النقاادين املختلفااني فيجااوز
فيها التفاضل والتما ل لكن ال بد من أن يكون ذلك يداً بيد.
وعلااى هااذا فالصاارف بااني عملااة الدولااة اإلسااالمية وبااني عمااالت الاادول
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األخر جائز كالصارف باني عملتهاا ساواء بساواء .وجاائز أن يتفاضال الصارف
بينهم ااا؛ أل م ااا م اان جنس ااني خمتلف ااني عل ااى ش اارال أن يك ااون ي ااداً بي ااد بالنس اابة
للذهب والفضة.
ونساابة االسااتبدال بااني الااذهب والفضااة أو سااعر الصاارف بينهمااا لاايس
ابتااً اامااً وإ ااا يتغااري تسااب سااعر السااوي للااذهب والفضااة .وال فااري يف ذلااك
ب ااني الص اارف يف ال ااداخل وبين ااه يف اخل ااارج .وك ااذلك احل ااال ب ااني عمل ااة الدول ااة
اإلسالمية وعمالت الادول األخار فألنّاه جاائز أن يتغاري ساعر الصارف بينهماا.
إالّ أن سعر الصرف باني عملاة الدولاة اإلساالمية وعماالت الادول األخار ال
ي ر يف الدولة اإلسالمية لسببني ا نني:
أحاادمها :أن الاابالد اإلسااالمية متااوفرة لااديها مجيااع امل اواد اخلااام الاايت تلاازم
ل ماة وللدولااة .فاال حتتاااج إىل سالع غريهااا احتياجااً أساسااياً أو احتيااج ضاارورة.
وهلذا تستطيع أن تستغت بسلعتها احمللية فال ي ر فيها التغري.
انيهما :أن البالد اإلسالمية الاك سالعاً كاالبمول ماثالً حتتاجهاا مجياع
الاادول يف العااامل وتساتطي اع أن انااع بيع اها للن ااس إال إذا دفاع اوا هلااا مثنهااا ذهب ااً.
والدولة اليت تساتاغات عن غريهاا بس العها احمللياة والايت الاك سالعاً حيتاجهاا مجياع
النّاس ال ميكن أن ي ر فيها تغيري ساعر الصارف مطلقااً فهاي الايت تساتطيع أن
تتحكم يف األسواي العاملية النقدية وال يستطيع أحد أن يتحكم بعملتها.
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التجارة الخارجية
بع ااد أن انتق اال تعام اال البي ااع والشا اراء م اان مبادل ااة املقايض ااة إىل املبادل ااة
بتوساايا النقااود ازداد النشاااال التجاااري بااني األف اراد وازداد تقساايم العماال بااني
األفا ا اراد يف البل ا ااد الواح ا ااد وازداد تقس ا اايمه ب ا ااني الش ا ااعوظ واألم ا اام يف البل ا اادان
املختلف ااة .وهك ااذا انته ااى العه ااد ال ااذي ك ااان يع اايش في ااه الف اارد لنفس ااه وانته اات
األجيااال الاايت كاناات تعي اش فيهااا كاال أمااة أو كاال شااعب عاازل عاان غريهااا ماان
الش اعوظ واألماام وأصاابحت التجااارة الداخلي اة واخلارجي اة ماان مقتض ايات احلي ااة
يف العالام.
والفااري بااني التجااارة الداخليااة والتجااارة اخلارجيااة أن التجااارة الداخليااة
األماة الواحادة وهاذه ينطباق عليهاا أحكاام
هي عمليات البيع والشراء بني أفراد ّ
البيع اليت ذكرها الفقهاء وال حتتاج إىل أيّة مباشارة مان الدولاة حا وال إشاراف
مباشاار وإ ااا حتتاااج إىل إش اراف عااام يف إل ازام الناااس بأحكااام اإلسااالم يف البيااع
والشراء ومعاقبة املخالفني هلا كأية عملياة مان عملياات املعاامالت كاإلجاارة
والاازواج وغااري ذلااك .أمااا التجااارة اخلارجيااة فهااي عمليااات البيااع والش اراء الاايت
مااري بااني الشااعوظ واألماام ال بااني أف اراد ماان دولااة واحاادة .س اواء أكاناات بااني
دولتني أم كانت بني فردين كال منهماا مان دولاة غاري األخار يشامي بضااعة
لينقلهااا إىل بااالده فهااي كلهااا تاادخل حتاات ساايطرة عالقااة دولااة بدولااة .ولااذلك
تباشر الدولة منع إخراج بعح البضائع وإباحة بعضها وتباشار موضاوع التجاار
احلربيني واملعاهدين فهي تباشر التجارة مطلقاً وتباشر موضاوع التجاار مان غاري
رعاياه ااا .أم ااا رعاياه ااا فيكف ااي اإلش اراف عل اايهم يف التج ااارة اخلارجي ااة كالتج ااارة
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الداخلية إذ هم من العالقة الداخلية.
والتجااارة اخلارجيااة كاناات تنتقاال بااني الاادول بواسااطة األف اراد ماان التجااار
فيااذهب الرجاال إىل بااالد أخاار ليحضاار مااارة فيقااوم بش اراء بضاااعة ينقلهااا إىل
بالده .أو يأخذ هو بضاعة إىل بالد أخر لبيعها ح حيضار مثنهاا لابالده أو
يشمي هبا بضاعة حيضرها لبالده ويف مجيع احلاالت تقوم الدولاة بتنظايم هاذه
التجااارة واإلش اراف عليهااا مباشاارة .وماان أجاال ذلااك وضااعت مراكااز هلااا عل ااى
حدود البالد .وهذه املراكز هي اليت يساميها الفقهااء مساا  .إذ ينبغاي للخليفاة
أن تك ااون ل ااه مس ااا عل ااى املواض ااع ال اايت تنف ااذ إىل ب ااالد الك ّف ااار م اان الط ااري
فيفتشون مان م ّار هبام مان التجاار .فهاذه املساا علاى احلادود هاي الايت تشارف
مباش اارة عل ااى التج ااارة ال اايت ت اادخل ال اابالد أو ال اايت اارج منه ااا .أي م اان أج اال
اإلشا اراف مباش اارة عل ااى التج ااار سا اواء أك ااانوا ب ااائعني أم مشا امين .فه ااي تق ااوم
بتنظيم هذه التجارة وتنفذ هذا التنظيم بواسطة هاذه املراكاز الايت علاى احلادود.
أي تقوم على تنظيم تنقل األشخاال واألموال الداخلة إليها أو اخلارجة منهاا
عس حدودها وتشرف مباشرة على ذلك.
ومل ااا ك ااان احلك اام الش اارعي ه ااو خط اااظ الش ااارع املتعل ااق بأفع ااال العب اااد
كان اات األحك ااام الش اارعية املتعلق ااة بالتج ااارة اخلارجي ااة إ ااا نزل اات يف ح ااق أفا اراد
اإلنسااان وكااان احلكاام املتعلااق باملااال إ ااا يتعلااق باملااال ماان ناحيااة كونااه إلوكااً
لفاارد معااني .وماان هنااا كاناات أحكااام التجااارة باعتبااار التجااار ال باعتبااار نااوع
امل ااال وهل ااذا كان اات األحك ااام املتعلق ااة بالتج ااارة اخلارجي ااة إ ااا ه ااي األحك ااام
املتعلقة باألفراد من حياث نظار الشارع هلام وألماواهلم أي مان حياث حكام ا
يف حقهم ومن حيث حكم ا يف أمواهلم اململوكة هلم.
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وعلااى هااذا فااألن أحكااام التجااارة اخلارجيااة ليساات متعلق اة بالتجااارة وال
باملنشااأ الااذي أنتجهااا وإ ااا هااي متعلقااة بالتاااجر أل ّن أحكااام املااال تابعااة ملالااك
املااال تأخااذ حكمااه فمااا يصاادي ماان حكاام علااى املالااك يص اادي علااى مالااه
اململو له .وهاذا خباالف النظاام الرأ اا فاألن حكام التجاارة اخلارجياة إ اا هاو
للمااال ال لصاااحبه فينظاار إليااه ماان حيااث منشااأ املااال ال ماان حيااث التاااجر.
وهااذا هااو الفااري بااني نظاارة اإلسااالم ونظاارة النظااام الرأ ااا  .إذ النظااام الرأ ااا
ينظاار للمااال وللمنشااأ الااذي أنتجااه فيعطيااه حكاام املنشااأ .أمااا اإلسااالم فينظاار
ملالااك املااال أي للتاااجر بغااح النظاار عاان منشااأ املااال الااذي أنتجااه فالرأ اليااة
تعتس املال واإلسالم يعتس الشخص .نعم إن لنوع املاال الاذي يتااجر باه أ اراً يف
إباح ااة التج ااارة أو منعه ااا ولك اان ه ااذا متعل ااق بوص ااف امل ااال م اان حي ااث كون ااه
مض ا اراً أو نافع ا ااً ولا اايس ها ااو ما اان حيا ااث منش ا ا ه .فا اااحلكم إ ا ااا ها ااو بالنسا اابة
للش ااخص املالا ااك للتجا ااارة أي بالنسا اابة للتا اااجر ال للتجا ااارة .والتجا ااار الا ااذين
ياادخلون أراضااي الدولااة اإلسااالمية أو خيرجااون منهااا ال ااة أصااناف :فهاام إمااا
أش ااخاال م اان رعاي ااا الدول ااة س اواء أك ااانوا مس االمني أم ذمي ااني وإم ااا أش ااخاال
معاهدون وإما أشخاال حربيون.
أمااا الااذين هاام ماان رعايااا الدولااة اإلسااالمية فألناّاه ال جيااوز هلاام أن حيمل اوا
إىل دار احلاارظ مااا يسااتعني بااه أهاال احلاارظ علااى احلاارظ ماان األساالحة وكاال مااا
يسا ااتعان با ااه يف احلا اارظ .أي حيا اارم علا اايهم أن خيرج ا اوا ما اان ال ا اابالد مجي ا ااع امل ا اواد
االساماتيجية الاايت تسااتعمل يف احلاارظ فعاالً؛ أل ّن فيااه إمااداد األعااداء وإعااانتهم
علااى حاارظ املساالمني ويعتااس ذلااك تعاونااً علااى اإلا؛ ألناّاه تعاااون مااع احل اربيني
عل ااى املس االمني ؛ ق ااال ا تع اااىل .    :ف ااال ميك اان
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أحاد مان يال هاذه املاواد وإخراجهاا مان باالد اإلساالم ساواء أكاان مساالماً أم
ذمياً .هذا إذا كان إخراجها إعانة ألهل احلرظ على احلارظ ضاد املسالمني أماا
إذا مل يكاان إخراجهااا إعانااة هلاام ضااد املساالمني فألناّاه حين ااذ جيااوز .وأمااا ياال مااا
عاادا ذلااك ماان أناواع التجااارة كالثياااظ واملتاااع و ااو ذلااك إلاايهم فألناّاه جيااوز؛
ألن ّّ الرسـول أمـر ثمامـة أن يَ ِمي ـر أهـل مكـة وهـم حـرب عليـه والنعادام معااىن
َ

اإلم ا ااداد واإلعان ا ااة للح ا اار وأل ّن م ا ااار املس ا االمني ك ا ااانوا ي ا اادخلون دار احل ا اارظ
للتجااارة يف أيااام الصااحابة وعلااى م ارأ ومساامع ماانهم ماان غااري هااور الاارد
واإلنكاار علايهم ماع أناه إاا ال يساكت عاان مثلاه الصاحابة لاو كاان غاري جااائز
فس ااكو م ع اان ذل ااك م ااع علمه اام ب ااه يعت ااس إمجاعا ااً س ااكوتياً .فيج ااوز للتج ااار
املسلمني والذميني أن خيرجوا الطعاام واملتااع خاارج الابالد للتجاارة إالّ أن تكاون
إا حتتاج إليه الرعية لقلته فيمنع.

هااذا بالنساابة للتجااارة مااع دار احلاارظ احملاربااة حكم ااً أمااا لااو كاناات دار
احلاارظ حماربااة فعاالً كألسارائيل) فألناّاه ال مااوز التجااارة معهااا ال يف سااالح وال
يف طعام وال يف غريه أل ّن يف كل ذلك تقوية هلا علاى الصامود ضاد املسالمني
فيكون معاونة على اإلا والعدوان فيمنع.
هذا بالنسبة إلخراج التجارة من البالد أماا بالنسابة إلدخاال التجاارة إىل
ال اابالد ف ااألن قول ااه تع اااىل    :ع ااام يش اامل التج ااارة الداخلي ااة
والتجاارة اخلارجيااة ومل يارد نااص مينااع املسالم أو الااذمي ماان إدخاال املااال للاابالد
بل يبقى نص احلل على عمومه .وعليه جيوز للمسلم أن يدخل التجاارة للابالد
مهمااا كااان نوعهااا وال مينااع ماان إدخااال كاال مااال جيااوز للمساالم أن ميلكااه وكاال
بضاعة جيوز للفرد أن ميلكها دون أي حاجز.
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أم ااا املعاه اادون ف ا األ م يع اااملون يف التج ااارة اخلارجيا ااة تس ااب نصا ااوال
املعاهدة املعقودة معهم سواء أكان ذلك يف البضاعة اليت خيرجو اا مان بالدناا
أم البضاعة اليت يادخلو ا لبالدناا .إالّ أ ام ال ميكناون مان أن يشاموا مان بالدناا
السااالح وكاال مااا يس ااتعان بااه علااى احلاارظ ولااو اشااموا ذلااك ال ميكن ااون ماان
إخراجااه ماان بالدنااا؛ أل ّن ذلااك إعانااة هلاام وهاام وإن كااانوا معاهاادين فااأل م مل
خيرج اوا ع اان ك ااو م ميك اان أن يكون اوا حم اااربني إالّ أن يك ااون ذل ااك إ ااا ال يعت ااس
إعانااة هلاام كااأن كاناات مصاالحة املساالمني يف تسااليحهم بسااالح معااني ال يا ر
وال يصاال إىل درجااة اإلعانااة؛ أل ّن منااع بيااع السااالح ومااا شاااكله إااا يسااتعان بااه
يف احلرظ هو لعلّة عدم إمداد العدو وإعانته فألذا عُدمت العلّة عُدم احلكم.
أما احلربيون فهم كل من ليس بينناا وبيانهم معاهادات وليساوا مان رعاياا
الدولااة اإلسااالمية س اواء أكاناات حالااة احلاارظ بيننااا وبياانهم قائمااة أم مل تكاان
فهاام يعتااسون بالنساابة للمساالمني ح اربيني .إالّ أنااه إن كاناات حالااة احلاارظ بيننااا
وبياانهم قائمااة بالفعاال فيعتااسون كاعتب ااار ماان نش ااتبك معهاام يف معركااة نأخ ااذ
أساراهم ونقتاال ماان نظفاار بااه إن مل يكاان أعطااي أمانااً ونسااتحل أماواهلم .وإن
مل تكاان حالااة احلاارظ قائمااة بالفعاال فألنّااه ال حياال ماانهم شاايء إالّ ماان دخاال
بالدنا بغري أمان سواء دخل هو أم ماله فيعتس هاو اعتباار احلار ويعتاس مالاه
أنه مال حر  .وعلى هاذا األسااس يعامال التجاار احلربياون ساواء أكاان التااجر
بائعاً أم مشامياً فكلهام يعتاسون مااراً واحلكام الشارعي يف ذلاك ياتلخص فيماا
يلي:
ال جي ا ااوز حل ا اار أن ي ا اادخل دار اإلس ا ااالم إالّ بأم ا ااان أي ب ا ااألذن خ ا اااال
بالاادخول .وإعطاااؤه األمااان هااو إذن لااه بالاادخول .فااألن دخاال بغااري أمااان ينظاار
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فااألن دخاال وكااان معااه متاااع يبيعااه يف دار اإلسااالم وقااد جاار التعاماال معهاام أن
ياادخلوا إلينااا ماااراً بغااري أمااان مل يعاارض هلاام وإ ااا ي خااذ علااى أماواهلم مااا ي خااذ
على األموال اخلارجية وهو أن نأخذ مانهم ماا يأخاذون مان مارناا أي املعاملاة
باملثاال .ويساام ملاان دخاال بااالبيع والشاراء طبقااً للتعاماال مثاال حالااة األشااخاال
القريبني من حادود الابالد فاألن التعامال معهام جياري باأن يادخلوا دون إذن أي
دون أماان .أماا إن مل جيار التعامال معهام علاى دخاوهلم مااراً أو جار التعاماال
ولكاان الشااخص الااذي دخاال قااد دخاال بغااري م اارة عوماال معاملااة احلاار غااري
التاااجر فااال حيف ا دمااه وال مالااه يف الاابالد .ولااو قااال ج اات مسااتأمناً ال يقباال
منه .وذلك أل ّن إعطااء األماان للحار شارال يف اساتحقاقه حفا دماه ومالاه يف
بالدنا فألن مل يُعا األمان ال ُحيف ويقوم مقام إعطااء األماان التعامال اجلااري
يف شأن التجار فحسب إذا كانوا حيملاون ماارة .وإعطااء احلار األماان لنفساه
يعت ااس إعط اااء ل م ااان ملال ااه .ف ااألن ن ااو احل اار اإلقام ااة يف ال اابالد وأق ااام اّ أراد
الرجااوع إىل دار احلاارظ وأودع مالااه مساالماً أو ذمي ااً أو أقرض ااهما إياااه فألنّااه
ينظر فاألن عااد إىل دار احلارظ لغارض مان األغاراض أو عااد تااجراً أو رساوالً
أو متنزهااً أو حلاجااة يقضاايها اّ يعااود إىل دار اإلسااالم فألناّاه يبقااى أمانااه علااى
مالااه ونفسااه؛ أل ّن خروجااه لاادار احلاارظ مااع بقاااء نيتااه اإلقامااة يف دار اإلس ااالم
اذمي وال يبط اال األم ااان
اذمي إذا دخ اال دار احل اارظ فيأخ ااذ حك اام ال ا ّ
أش اابه ال ا ّ
خروجه لدار احلرظ ما دامت نيتاه العاودة إىل دار اإلساالم .أماا إن عااد إىل دار
احلرظ مستوطناً بطل األمان يف نفسه مطلقاً فلاو أراد الادخول مارة انياة حيتااج
إىل أمان جديد .أما األمان بالنسبة ملاله فينظر فيه فألن كان ماله هذا قاد أبقااه
يف دار اإلساالم باأن أودعاه مسالماً أو ذميااً فاألن األماان يبقاى هلاذا املاال؛ ألناّاه
بدخولااه دار اإلسااالم بأمااان باات األمااان لااه وملالااه الااذي معااه .فااألذا بقااي مالااه
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يف دار اإلسااالم ورجااع هااو وحااده لاادار احلاارظ بطاال األمااان يف نفسااه وحاادها
بدخوله يف دار احلرظ وبقي األماان يف مالاه البااقي يف دار اإلساالم الختصااال
املبطاال يف نفسااه فاايخص الاابطالن بااه فااألن مااات انتقاال هااذا املااال لوار ااه أل ّن
األمان حق الزم يتعلاق باملاال فاألذا انتقال املاال إىل الاوارث انتقال حاق األماان
فيسلم لور ته .أما إذا أخرج ماله معه نقح األمان بنفسه وماله معاً.
واحلاصل أن مارة احلر ال يص أن تدخل بالدناا إال بأماان لصااحبها
ويكااون أمانااه أمانااً هلااا ؛ وإذا أراد احلاار إدخااال مارتااه ماان غااري أن ياادخل هااو
فألناّاه يُعطااى األمااان لتجارتااه أو ال يُعطااى .أل ّن األمااان للمااال قااد ينفصاال عاان
أمااان الاانفس .فااألذا دخاال الشااخص احلاار بالدنااا وأعطااي أمان ااً لنفسااه فألنّااه
يكااون أمان ااً لااه وملالااه الااذي معااه تبع ااً لااه وال يكااون أمان ااً ملالااه الااذي مل ياادخل
معه دار اإلسالم .فألذا خرج مان دار اإلساالم وأبقاى مالاه يف دار اإلساالم فألنّاه
يبقااى األمااان ملالااه الااذي يف دار اإلسااالم وينتهااي األمااان الااذي أعطااي لنفسااه.
وعلااى هااذا فألنّااه جيااوز للخليفااة أن يعطااي األمااان لتجااارة احلاار أي ملالااه أن
يدخل البالد دونه .فألن أعطي األمان ملاله أي لتجارته كان له أن يرسال هاذه
التج ااارة م ااع وكيل ااه أو أج ااريه أو غ ااري ذل ااك .وهب ااذا يتب ااني أن م ااال احل اار حيت اااج
دخولااه إىل أمااان كاااحلر س اواء بس اواء وعلااى ذلااك فالتجااارة اخلارجيااة حيتاااج
دخوهلااا إىل بااالد اإلسااالم إىل أمااان أي إذن ماان الدولااة فااألن أعطااي هلااا إذن
كان على الدولة صيانتها كسائر أموال الرعية وإن دخلت بغري أماان أي بغاري
إذن كاناات ملكااً حااالالً للدولااة هلااا أن تسااتو عليهااا .غااري أن هااذا إذا كاناات
ه ااذه التج ااارة ملكا ااً للتج ااار احلا اربيني أم ااا إذا اشا اماها ت اااجر م اان رعي ااة الدول ااة
مساالماً كااان أو ذمي ااً اّ أراد أن ياادخلها فااال حيتاااج إدخاهلااا ماان قبلااه إىل أي
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إذن ولكاان ذلااك مشااروال فيمااا إذا كاناات ملكااه وكاناات ملكيتااه هلااا قااد ااات
بألاام صفقة البياع امياع نواحيهاا .أماا إذا كانات ملكيتاه هلاا مل تاتم باأن كانات
صاافقة البيااع مل تااتم باال بااديء بألجرائهااا كمااا هااي احلااال يف التجااارة اآلن ال
يعتس التاجر ملزماً إالّ بعد تسالمه أوراي شاحن البضااعة أو كاان قابح التجاارة
مل يااتم بااالرغم ماان ش ارائها فااألن هااذه التجااارة يف مثاال هااذه احلالااة تعتااس مااارة
حلا اار وحيتا اااج دخوهل ا ااا إىل أما ااان أي إذن .فا ااألذا ك ا ااان الق ا اابح يعت ا ااس ج ا اارد
خروجه ااا م اان املص اانع أو ج اارد ش ااحنها ك ااان قبض ااً وتعت ااس م ااارة مس االم أو
ذمااي وإن كااان القاابح يعتااس عنااد دخوهلااا إىل الاابالد مل يكاان قبض ااً وتعتااس
مارة حر .
هذا بالنسبة لادخول ماارة احلار أو دخاول التااجر احلار  .أماا بالنسابة
خلااروج مااارة احلاار ماان بالدنااا أي بالنساابة لش اراء احلاار بضاااعة ماان بالدنااا
وإخراجهااا منهااا فألناّاه ينظاار فااألن كاناات هااذه البضاااعة ماان امل اواد االس اماتيجية
كالسااالح وككاال مااا يسااتعان بااه يف احلاارظ علااى العاادو فألناّاه مينااع ماان شارائه
ومين ااع م اان إخراج ااه وإذا اش اماه من ااع م اان يل ااه وإخراج ااه .أم ااا املا اواد األخ اار
كالطعام واملتاع و اوه فألنّاه يسام للحار الاذي أعطاي األماان أن يشاميها
وأن حيملهااا وخيرجهااا ماان بالدنااا مااا مل تكاان إااا حتتاااج إليااه الرعيّااة لقلتااه فألناّاه
حااني ذلااك مينااع حلاجااة الرعيّااة إليااه كمااا مينااع التجااار املساالمون والااذميّون ماان
إخراج هذه املواد التجارية لعلّة حاجة الرعية إليها.
هذا بالنسبة خلروج التجار والتجارة من بالد اإلسالم وبالنسبة لدخول
التجار والتجارة .أما بالنسبة ملا يوضع على هذه التجارة من ضرائب فألن
احلكم الشرعي فيها خيتلف باختالف التجار ال باختالف التجارة أل ّن نظرة
300

اإلسالم ليست للتجارة من حيث كو ا ماالً فقا أو من حيث منش ها
وإ ا نظرة اإلسالم للتجارة من حيث كو ا إلوكة لشخص ولذلك خيتلف
حكم ما يوضع عليها باختالف التجار بغح النظر عن منشأ التجارة وعن
نوعها .فألذا كان التاجر من رعايا الدولة اإلسالمية مسلماً كان أو ذمياً فألنّه
ال يوضع على مارته شيء مطلقاً ملا رو الدارمي وأيد وأبو عبيد عن عقبة
بن عامر أنه ع رسول ا  يقول« :ال يدخل الجنة صاحب مكس» قال
أبو حممد يعت عشاراً .والعشار أو العاشر هو الذي يأخذ العشر على التجارة
اليت تأ من اخلارج .وعن مسلم بن املصب « :أنه سأل ابن عمر ،أعلمت أن
عمر أخذ من المسلمين العشر؟ قال :ال لم أعلمه»  .وعن إبراهيم بن
شر في اإلسالم
مهاجر قال :عت زياد بن حدير يقول« :أنا أول عاشر ع ّ
قلت .من كنتم تعشرون؟ قال :ما كنا نعشر مسلما وال معاهدا .كنا نعشر

نصارع بني تغلب»  .وعن عبد الرين بن معقل قال :سألت زياد بن حدير
من كنتم تعشرونو قال« :ما كنا نعشر مسلما وال معاهدا .قلت فمن كنتم
تعشرون؟ قال :تجار الحرب كما كانوا يعشروننا إذا أتيناهم»  .وعن يعقوظ
القاري عن أبيه قال :كتب عمر بن العزيز إىل عدي بن أرطاة:
بن عبد الرين ّ
أن ضع عن النّاس الفدية وضع عن النّاس المائدة وضع عن النّاس المكس.

وليس بالمكس ،ولكنه البخس الذي قال اهلل تعالى:

   

       فمن جاءك بصدقة فاقبلها منه،
ومن لم يأتك بها فاهلل حسيبه  .وعن كريز بن سليمان قال :كتب عمر بن
القاري قال :أن اركب إلى البيت الذي
عبد العزيز إىل عبد ا بن عوف ّ

ثم احمله إلى البحر ،فانسفه فيه
برفح ،الذي يقال له بيت المكس ،فاهدمهّ ،
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نسفا رو هذه اآل ار اخلمسة أبو عبيد يف كتاظ األموال .قال أبو عبيد:
وجوه هذه األحاديث اليت ذكرنا فيها العاشر وكراهة املكس والتغلي فيه أنه
قد كان له أصل يف اجلاهلية يفعله ملو العرظ والعجم مجيعاً فكان سنتهم
مروا هبا عليهم .يبني ذلك ما ذكرنا من
أن يأخذوا من التجار عشر أمواهلم إذا ّ
كتب النيب  ملن كتب من أهل األمصار مثل قيف والبحرين ودومة
اجلندل وغريهم إن أسلم «أنهم ال يحشرون وال يعشرون» فعلمنا هبذا أنه
قد كان من سنة اجلاهلية مع أحاديث فيه كثرية فأبطل ا ذلك برسوله 
وباإلسالم  .أي أنه كان من سنة اجلاهلية أن يأخذوا العشور أي املكوس
فأبطل ا ذلك باإلسالم.
فهذا احلديث املروي عن الرسول  واآل ار املروية عن العمارين تادل
على أنه ال ي خاذ مان املسالم وال مان الاذمي شايء مان املكاس علاى مارتاه ال
التجااارة الاايت ياادخلها لاابالد اإلسااالم وال التجااارة الاايت خيرجهااا إىل دار احلاارظ.
وقد فعل ذلك عمر بن اخلطااظ فلام يأخاذ مان التجاار املسالمني وال الاذميني
شي اً من املكس وأقره الصاحابة علاى ذلاك فكاان إمجاعااً ساكوتياً وهاو دليال
ش اارعي .واملك ااس ه ااو امل ااال ال ااذي ي خ ااذ عل ااى التج ااارة ح ااني ا اار عل ااى ح اادود
البالد فتعسها لتخرج منها أو لتدخل إليها .والبيت الاذي يوضاع علاى احلادود
هو بيت املكس .إذ املكس يف السلعة دراهم كانات ت خاذ مان باائعي السالع يف
أسواي اجلاهلياة وماا يأخاذه أعاوان الدولاة مان أشاياء معيناة عناد بيعهاا أو عناد
إدخاهلااا املاادن مجعااه مكااوس يقااال :مكااس جااخ مااال املكااس فهااو إذاً خاااال
ا ي خذ على التجارة .والنهي عن أخذ املكس عام فيشمل الذمي واملسلم.
وأماا ماا رو أبااو عبياد يف األماوال عاان حارظ الثقفاي عاان جاده أ أمااه
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عاان الناايب  أنااه قااال« :ل ــيس علــى المس ــلمين عشــور ،وإنم ــا العشــور عل ــى
اليهود والنصـارع» فاألن هاذا احلاديث روي مان االث طاري منهاا طريقاان روي

فيهماا عان جمهااول ورواياة حارظ باان عبياد ا الثقفاي الاايت رواهاا عان جااده أ
أمه مل يقل فيها رواة احلاديث شاي اً وساكتوا عنهاا عاالوة علاى ذلاك فألنّاه مل
يأخذ هبا أحد من اجملتهدين ومل ياُر أحد يستدل هبا ال إن يقولون بعادم أخاذ
شاايء علااى التجااارة وال ماان الااذين يقولااون بأخااذ ربااع العشاار ماان املساالم زكاااة
ونصف العشر من الاذمي سياساة .ولاو صاحت عنادهم ألخاذوا هباا واس اتدلوا
باحلدياث .فاحلدياث مل يقل أحد بتصاحيحه فال يا خاذ باه.
وأمااا مااا روي عــن عمــر بأنــه كــان يأخــذ مــن المســلمين ربــع العشــر ،ومـن

الذميين نصف العشـر ،ومـن الحـربيين العشـر فاألن ذلاك ال باد مان أن يقارن يف
حكاام كاال ماان املساالم والااذمي واحلاار يف بيعااه وشارائه .أمااا املساالم والااذمي
فألن األحادياث صارحية يف حتارمي األخاذ منهماا حاني نصات علاى حتارمي املكاس
وهو أخذ مال على التجارة نصاً عاماً فيكون ما أخذه عمر مان املسالم زكااة
ومااا أخااذه ماان احلاار ماان قبياال املعاملااة باملثاال؛ أل اام كااانوا يأخااذون ماان مارنااا
العشر وما أخذه من الذمي هو بناء علاى أناه صااحلهم علاى ذلاك فيكاون قاد
أخ ااذ عم االً عاه اادة الص اال ومل يأخ ااذ مكس ااً؛ أل ّن ا أوج ااب عل ااى الك ّف ااار
اجلزيااة فقااا فااألن كااان نصااف العشاار ي خااذ ماانهم صاالحاً مااع اجلزيااة فهااو حااق
الذمااة
وعهااد صااحي وإال فااال حياال أخااذ شاايء ماان أم اواهلم بعااد صااحة عقااد ّ
باجلزياة والصااغار ماا مل ينقضاوا العهااد .قاال أبااو عبياد :وكــان الــذي يش ـكل علـ ّـي

الذمــة (يعنــي نصــف العشــر) فج ـعلت أق ـول:
وجه ـه أخــذه (يعنــي عمــر) مــن أهــل ّ
ليسـوا بمسلمين فتـؤخـذ منـهـم الصدقة وال من أهل الحرب فيـؤخـذ منهم مثـل ما
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أخـذوا منـا .فـلم أدر مـا هـو حتـى تدبّـرت حـديثا لـه ،فوجدتـه إنمـا صـالحهم علـى

ذلك صلحا ؛ سوع جزية الرؤوس وخراج األرضين .

هاذا بالنساابة للتاااجر املسالم أو الااذمي أمااا بالنسابة للتاااجر املعاهااد فألناّاه
ي خااذ منااه تسااب مااا نصاات عليااه املعاهاادة الاايت بيننااا وبياانهم فااألن نصاات علااى
إعفائااه ماان أخااذ شاايء يعفااى ماان ذلااك وإن نصاات علااى مقاادار معااني ي خااذ
املقدار فيطبق يف حقه ما نصت عليه املعاهدة.
وأمااا التاااجر احلاار فحكمااه أن نأخااذ منااه كمااا تأخااذ دولتااه ماان مارنااا.
فألذا دخال إليناا مانهم تااجر حار بأماان أخاذنا مناه مثال ماا يأخاذون مان ماار
الدولة اإلسالمية سواء أكاانوا مسالمني أم ذمياني .ملاا روي عان أ جملاز الحاق

بن ييد قال« :قالوا لعمر :كيف نأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا؟ قال:
كي ــف يأخ ــذون م ــنكم إذا دخل ــتم إل ــيهم؟ ق ــالوا العش ــر .ق ــال :فك ــذلك خ ــذوا

مــنهم» ذكااره اب ان قدامااة يف املغاات .وعاان زياااد باان حاادير قااال« :مــا كنــا نعشــر
مسـلما وال معاهــدا ،قلــت :فمــن كنــتم تعشـرون؟ قــال :تجــار أهــل الحــرب ،كمــا
كــانوا يعشــروننا إذا أتينــاهم» رواه أبااو عبيااد يف األم اوال .وقــد فعــل عمــر ذلــك

علــى مـرأع ومســمع مــن الصــحابة ومل ينكاار عليااه أحااد باال سااكتوا عاان ذلااك
فكان إمجاعاً .إالّ أن األخاذ مان ماار أهال احلارظ مثال ماا يأخاذون مناا إ اا هاو

جائز ولايس بواجاب أي هاو للدولاة أن تأخاذ ولايس واجبااً عليهاا أن تأخاذ.

بل جيوز هلا أن تعفي مارة احلر من املكاس وجياوز هلاا أن تأخاذ عليهاا مكسااً
أقل إا يأخذون منا ولكن ليس هلا أن تأخذ منهم أكثر إاا يأخاذون مناا؛ أل ّن

أخاذ املكاس لايس جلباياة املاال وإ اا هاو سياساة املعاملاة باملثال ويراعاي اخلليفاة
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يف ذلااك مصاالحة املساالمني فعاان سااامل باان عبااد ا باان عماار عاان أبيااه قااال:

«كــان عمــر يأخــذ مــن النــبط مــن الزيــت والحنطــة نصــف العشــر ،لكــي يكثــر

الحمــل إلــى المدينــة ويأخــذ مــن القطنيــة العشــر» رواه أبااو عبيااد يف األم اوال.
والعش اار ه ااو م ااا ك ااانوا يأخ ااذون م اان مارن ااا يف ذل ااك الوق اات .وعل ااى ذل ااك ف ااألن
املكس الذي ي خذ على مارة احلربيني يتبع فيه ما تقتضايه مصالحة الدولاة مان
إعف اااء أو أخ ااذ مك ااس قلي اال أو كث ااري عل ااى أن ال يزي ااد ذل ااك ع اان مث اال م ااا
يأخذون من مارنا.

واقع التجارة الخارجية
للتجارة الدولية فائدة كس ملا ينجم عنها من ربا حقيقاي عظايم .وإاا
يزيد املرء يقينا بأمهية التجارة الدولية هو التطاحن الشديد والتنافس احلاد باني
ال اادول الك ااس يف س اابيل اكتس اااظ األس اواي اجلدي اادة واالحتف اااظ باألسا اواي
القدمية اليت كانت تصرف فيها بضائعها وتساتورد منهاا املاواد اخلاام دون عاائق.
وللتجااارة الدوليااة خصااائص ومي ازات ونتااائج خاصااة .والساابب الرئيسااي لقيااام
التجااارة الدوليااة هااو االخااتالف يف نسااب تكاااليف الساالع املختلفااة بااني دولااة
وأخاار  .وماان صااا الاادول أن تقااوم التجااارة الدوليااة بينهااا م ا اختلفاات فيهااا
التكاليف النسبية.
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الميزان التجاري
املي ا ازان التج اااري ه ااو املقارن ااة ب ااني قيم ا اة الص ااادرات املنظ ااورة والا اواردات
املنظ ااورة .فل ااو وض ااعنا قيم ااة الص ااادرات يف جه ااة ا وض ااعنا قيم ااة الا اواردات يف
جهااة أخاار حلصاالنا علااى املي ازان التجاااري .فااألن فاقاات قيمااة الصااادرات قيمااة
ال اواردات كااان املي ازان التجاااري يف صاااحلنا .ألن الاادول تكااون مدينااة لنااا بااالفري
بااني قيمااة صااادراتنا وقيمااة وارداتنااا .فيكااون طلااب اخلااارج علااى عملتنااا لتس اديد
قيم ا اة البض ااائع يف ااوي طلبن ااا عل ااى العم ااالت األجنبي ااة ل اانفس الغ اارض .إال أن
امليزان التجاري ال يعطاي الصاورة الصاحيحة عان االقتصااد األهلاي؛ ألن الادخل
األهلي ليس مقصاوراً علاى أربااح التجاارة اخلارجياة بال هناا أشاياء أخار تادر
واردات وتعت ااس م اان ال اادخل األهل ااي .ولك اان املي ا ازان التج اااري يعط ااي الص ااورة

الص ااحيحة ع اان مارتن ااا اخلارجي ااة .وال يصا ا أن حي اارال عل ااى أن يك ااون امليا ازان
التجاري لصاحلنا إال إذا مل تكن للدولة أغراض أخر  .أما إذا كان هلاا أغاراض
أخر تتعلق باملبدأ أو الدعوة له أو تتعلق باإلعداد الصناعي أو تتعلاق بس اد
احلاج اات أو تتعل اق بااأمور ساياس اية بالنس ابة ملوق اف الدولااة الاايت نتعاماال معهااا
مارياً وما نريده أن يكون عليه أو بالنسبة للموقف الدو وماا يا ر فياه فألناه
يتبااع الغ اارض املقص ااود ويض ااحى ب ااأن يك ااون املي ازان التجاااري يف غ ااري ص اااحلنا.
فالنظرة التجارية وإن كانات نظارة ربا

ولكنهاا يف نفاس الوقات نظارة دولاة ال

نظارة فارد فياراعى فيهاا هادف الدولاة وكيا ا قبل الرب التجاري.
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العالقة النقدية بين الدول
التجارة اخلارجية توجد عالقة نقدية بني الدول؛ ألنه ال باد مان أن تادفع
الدولااة مثاان البضااائع بعملااة البلااد الاايت تسااتورد منهااا أو بالعملااة الاايت تقبلهااا .وال
بااد ماان أن تقاابح مثاان البضاااعة الاايت تبيعهااا بعملتهااا أو بالعملااة الاايت ترياادها
وبذلك توجد العالقة النقدية بني الدول.
وهنااا تبااادل الس االع أو الصااادرات وال اواردات املنظ ااورة وهنااا تب ااادل
اخل اادمات أو م ااا يس اامى بالص ااادرات وال ا اواردات غ ااري املنظ ااورة وه ااي تش اامل
خ اادمات النق اال كنق اال الرك اااظ وش ااحن البض ااائع ب ااني ال اادول وأج ااور السي ااد
والتلغراف والتلفون الدو واخلدمات التجارية وماا تساتلزمه مان دفاع عمولاة
أو سرة للوكالء والسماسرة وكذلك مجيع اخلدمات املرتبطاة تركاة الساياحة.
فعن اادما ي ااذهب الس ااائ إىل بل ااد أجن اايب وينف ااق في ااه بع ااح دخل ااه فألن ااه يأخ ااذ
أماواالً ماان أموالااه ولكنااه يأخااذ ماان دولتااه مااا ميكنااه ماان اإلنفاااي يف البلااد الااذي
يذهب إليه إما إذناً بألنفااي مبلاش معاني مان عملاة ذلاك البلاد لتغطياه دولتاه مان
عملتهااا أو إذن ااً بعملااة مقبولااة يف ذلااك البلااد إااا تااوفر لااد الدولااة ماان هااذه
العمل ااة .وإنن ااا ألج اال أن ن اادفع قيم ااة ال اواردات نع اارض عملتن ااا األهلي ااة ط ااالبني
العملة األجنبية أو نعرض بضاعتنا يف البالد األجنبية مان أجال احلصاول علاى
عملتهااا .فاحلصااول علااى عمااالت أجنبيااة أماار ضااروري للدولااة ليتااأتى هلااا إجياااد
عالقة مارية أو عالقة اقتصادية مع الدول .إال أنه ال جياوز أن نضاحي بعملتناا
فنعرضا ااها لالض ا ااطراظ وزعزع ا ااة الثقا ااة هب ا ااا يف س ا اابيل إجيا اااد عالق ا ااة ماري ا ااة أو
اقتصادية بال جياب أن عال حتكمناا ان يف العالقاات االقتصاادية اخلارجياة -
مارية كانت أو غري مارياة -أساسااً مان أساس هاذه العالقاات .وباذلك يتيسار
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لنااا احملافظااة علااى عملتنااا مااع حص اولنا علااى العمااالت األجنبي ااة ال اايت نرياادها.
وللمساااعدة علااى ذلااك جيااب أن تتجنااب الدولااة أخااذ القااروض س اواء أكاناات
قصرية األجل أم طويلة األجل أل ا من األشياء الايت تسابب اضاطراباً يف ساوي
عملتنا كما قد تسبب هبوطاً يف قيمة نقدنا.

سياسة التجارة الخارجية
التجا ااارة اخلارجيا ااة ها ااي عالقا ااة الدولا ااة بغريها ااا ما اان الا اادول والشا ااعوظ
واألم اام م اان ناحي ااة ماري ااة أي ه ااي رعاي ااة شا ا ون األم ااة التجاري ااة م اان ناحي ااة
خارجيااة وال بااد ماان أن تكااون هااذه السياسااة مبنيااة علااى أسااس معينااة تتقيااد
تسااب هااذه األسااس .و تل ااف نظاارة األماام للتج ااارة اخلارجيااة تبع ااً الخ ااتالف
وجهااة نظرهااا للحياااة فتعااني تساابها عالقا ااا مااع األماام اخلارجيااة .كمااا تلااف
أيضاً باختالف نظر ا ملصالحتها اخلاصاة اقتصاادياً لتحقياق الارب االقتصاادي.
وماان هنااا ااد سياسااة التجااارة اخلارجيااة لااد االش اماكيني يف االحتاااد السااوفيييت
قبل ا ياره يف بداية التسعينيات كانت مبنية علاى نظار م االشاماكية يف تطاوير
العامل .فهم ماع مالحظاتهم للارب االقتصاادي يصانّفون السالع بالنسابة للبلادان
فق ااد ك ااانوا حي اااولون أن يبيعا اوا س ااوريا أدوات زراعي ااة و اااداً وأدوي ااة وأدوات
صناعية للصناعات اليت تنتج ما يستهلك كصناعات اجلانب والثيااظ وأدوات
احلرا اة ومااا شااهبها إااا يساااعد يف نظارهم علااى تطااويرهم وتقاريبهم ماان النظريااة
االشماكية .وحني يستوردون بضااعة ال يساتوردون إال ماا يزياد اإلنتااج وماا هام
يف حاجة إلياه فحساب خباالف البلادان الرأ الياة -كاألنكلما ماثالً -فأل اا تساري
وراء ال ارب املااادي جاعلاة النفعيااة أساسااً لسياسااة التجااارة اخلارجيااة فتبيااع كاال
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شيء جلميع الشعوظ واألمم ما دام حيقاق رتااً اقتصاادياً .أماا ماا تفعلاه أمريكاا
ماان تقييااد التجااارة مااع روساايا والصااني يف أصااناف معينااة ومنااع التجااارة معهمااا
يف أص ااناف أخ اار ف ااألن ذل ااك ل اايس تابعا ااً لوجه ااة النظ اار ب اال ت ااابع للسياس ااة
احلربيااة باعتبااار أ ااا تعاملهمااا كاادولتني حماااربتني حكمااً وإن مل تكونااا حماااربتني
هلا فعالً .وما عدا ذلك فألن أساس سياسة التجارة عند أمريكا قائم على النفعية.
إال أن االقتصا اااديني الغ ا اربيني اختلف ا اوا يف النظا اارة إىل التجا ااارة اخلارجيا ااة
وكانت هلم فيها مذاهب خمتلفة منها املذاهب التالية:

 -1حرية المبادلة:
ونظريااة حريااة املبادلااة تقضااي بااأن مااري املبااادالت التجاريااة بااني الاادول
دون أي قيااد وبعاادم فاارض أي رساام مجركااي أو أي حاااجز يواجااه االسااترياد.
وهذا املاذهب يعات زوال رقاباة الدولاة فأل اا ال تعاود مكلفاة ال راقباة التصادير
وال راقبااة االسااترياد باعتبااار أن التاوازن بااني التصاادير واالسااترياد ت منااه الق اوانني
الطبيعية فهو توازن طبيعي ور .
وهذه النظرية الف اإلسالم ألن التجاارة اخلارجياة عالقاة مان عالقاات
الدولااة مااع غريهااا ماان الاادول والشااعوظ واألماام وهااذه العالقااات كلهااا خاضااعة
لسيطرة الدولة فهي اليت تقوم بتنظيمها وتشرف مباشارة عليهاا ساواء أكانات
عالقااات بااني أف اراد أم عالقااات اقتصااادية أم ماريااة .ولااذلك ال يص ا األخااذ
بنظري ااة حري ااة املبادل ااة مطلقا ااً؛ ألن الدول ااة اإلس ااالمية تباش اار من ااع إخا اراج بع ااح
التجااارات وإباحااة بعضااها وتباشاار موضااوع التجااار احل اربيني واملعاهاادين وإن
كانت تكتفي باإلشراف على رعاياها يف مار م اخلارجية كتجار م الداخلية.
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 -2الحماية التجارية:
ونظريا ااة احلمايا ااة التجاريا ااة تقضا ااي با ااأن تتا اادخل الدولا ااة لتحقيا ااق ت ا اوازن
املبا ااادالت ما ااع اخلا ااارج .والقصا ااد ما اان احلمايا ااة التجاريا ااة ها ااو التا ااأ ري يف املي ا ازان
التجاااري ومعاجلااة العجااز .ألن التاوازن العفااوي بااني التصاادير واالسااترياد ال ميكاان
أن حيقااق أي تاوازن وال يسااد أي عجااز فااال بااد ماان احلمايااة التجاريااة .ولااذلك
توضع رسوم مجركية وقيود للتصدير واالسترياد.
وهااذه النظريااة كمااا وردت قاصاارة أل ااا معاال تاادخل الدولااة ماان أجاال
حتقي اق ت اوازن املبااادالت مااع اخلااارج أو سااد العجااز وتقتصاار علااى ذلااك وهااذا
غااري صااحي فااألن تاادخل الدولااة اإلسااالمية إ ااا يكااون ملعاملااة الاادول األخاار
باملثل ويكون لسد حاجاات الابالد ويكاون لتاوفري أربااح مالياة ويكاون إلجيااد
عم ااالت ص ااعبة ويك ااون ألج اال ال اادعوة اإلس ااالمية .فحص اار الت اادخل لتحقي ااق
تاوازن املباادالت وس اد العج از فقاا غاري صحي ا  .بال تادخل الدولاة يك اون مان
أجال أغراض ساياساية واقتصادياة وماارياة ومن أجل يل الدعوة اإلسالمية.

 -3االقتصاد القومي:
ونظريااة االقتصاااد القااومي مرتبطااة بفكاارة الحمايــة التربويــة) املشااتقة ماان
نظري ااة الص ااناعات الثقيل ااة .وأص ااحاظ نظري ااة االقتص اااد الق ااومي ي ارون أن النم ااو
االقتص ا ااادي ل م ا ااة جي ا ااب أن يه ا اادف إىل إعطائه ا ااا الس ا االطان السياس ا ااي م ا ااع
السلطان االقتصادي .ويرون أن و أي بلد مير راحل الث :الرعوية الزراعياة
ا الزراعيااة الصااناعية ا الزراعيااة الصااناعية التجاريااة .وأن الاابالد ال تكااون ذات
ساالطان حقيقااي إال عناادما الااك أسااطوالً ومسااتعمرات وسااكاناً ذوي مواهااب
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خمتلفة .وال بد من انسجام القاو املنتجاة والنماو االقتصاادي كشارال أساساي
للسلطان السياسي .ويرون أناه وإن كانات الصاالت االقتصاادية الدولياة تساتفيد
ماان حريااة املزايااة ولكاان يشاامال يف ذلااك أن يبلااش كاال ماان البلاادان املتنافسااة
درجة الكمال يف و قواه وتنشيطاً هلذا النمو جيب ياية الصاناعة .أماا الزراعاة
فال حتصل هلاا أياة ياياة وإ اا جياوز تصادير منتجا اا دون قياد أو شارال ويام
سعرها حراً تسب شرائا السوي احلرة .وعلى هذا فألن نظرية االقتصاد القاومي
ص ااناعية يف جوهره ااا .وه ااي تق ااول إن األم اام ال اايت تطما ا إىل أن تك ااون قوي ااة
يهمهااا أن متاااز املرحلااة الزراعيااة إىل الصااناعة فااألن يف البلااد الزراعااي يبقااى جاازء
مهم مان القاو املنتجاة وهاي األيادي العاملاة وجازء مهام مان املاوارد الطبيعياة
وهااو امل اواد األوليااة يبقااى ذلااك عاااطالً وغااري مسااتعمل فيجااب إذاً يف ساابيل
اسااتثمار هااذه القااو وهااذه امل اوارد أي األياادي العاملااة وامل اوارد األوليااة ضاام
جمااال صااناعي إىل جانااب الزراعااة والاابالد الاايت تنااذر نفسااها للزراعااة وحاادها ال
الااك اإلمكانيااات االقتصااادية وال مسااتو املعيشااة الاايت ميلكهااا البلااد الزراعااي
والصااناعي يف رن واحااد .فاالقتصاااد القااومي يفاارض ضاارورة وجااود الصااناعة مااع
الزراعااة حا تقااف الاابالد علااى رجليهااا اقتصااادياً .فهااو يأخااذ احلمايااة التجاريااة
للصااناعة ويفاارض القيااود الالزمااة علااى الصااادرات والاواردات الصااناعية وحاادها
ويأخذ حرية املبادلة للزراعة وجيعلها حرة دون أي قيد.
وهااذه النظريااة ال يقااول هبااا اإلسااالم؛ أل ّن تاار احلريااة للمبااادالت الزراعيااة
مع اخلارج يعت عدم مراقبة الدولة لتجارة املنتجات الزراعية مع اخلارج وهاذا ال
جياوز؛ أل ّن الدولااة تتاوىل تنظاايم كال مااا خيارج وياادخل للابالد ماان ماواد زراعيااة أو
ص ااناعية وغريه ااا فتمن ااع خ ااروج بع ااح املا اواد وتب ااي بعض ااها وتت ااوىل مباش اارة
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موض ا ااوع التج ا ااار احلا ا اربيني واملعاه ا اادين وإن كانا ا ات تكتف ا ااي باإلشا ا اراف عل ا ااى
رعاياه ااا .أم ااا ت اادخل الدول ااة يف الش ا ا ون الص ااناعية تس ااب مص االحة ال اابالد
األماة
لتنشيا الصناعة فألنّه مان هاذه اجلهاة يكاون أماراً مان أماور رعاياة شا ون ّ
وه ااو م ااا ي ااأمر ب ااه اإلس ااالم إال أن ذل ااك مقي ااد ص االحة ال اادعوة م ااع تنش اايا
الصااناعة ال لتنشاايا الصااناعة وحاادها .ويتبااني ماان هااذا أن االقتصاااد القااومي
األمااة الاايت
وإن كااان يف جاازء ماان الصااناعة ياادخل فيمااا هااو ماان رعايااة ش ا ون ّ
يقول هبا اإلسالم ولكنه يف هذا خيالف اإلساالم لعادم ربطاه صالحة الادعوة
والنظريااة كلهااا إمجاااالً ااالف اإلسااالم للحريااة الزراعيااة املطلقااة .وهلااذا ال يأخااذ
املسلمون هبذه النظرية.

 -4السياسة االكتفائية:
يقصا ااد بالسياسا ااة االكتفائيا ااة طما ااوح بلا ااد ما اان الا اابالد إىل كفايا ااة نفسا ااه
بنفسااه وتأليفااه وحاادة اقتصااادية مغلقااة تس ااتغت عمااا س اواها ف ااال تس ااتورد وال
تصدر .فغايتها تتجاوز سياساة احلماياة .و تلاف عان االقتصااد القاومي وتغااير
نظرية حرية املبادلة.
والسياس ااة االكتفائي ااة الا اايت طبق اات ب ااني احل ا اربني األخريت ااني ق ااد ملا اات
بشااكلني أحاادمها :االكتفائيااة االنعزاليااة والثانيااة :االكتفائيااة التوسااعية .وكاناات
أملانياا النازياة اوذج الابالد الايت أخااذت بالسياساة االكتفائياة وكانات فيهاا عبااارة
عاان تاادبري أجلأ ااا إليااه السياسااة األملانيااة الداخليااة واخلارجيااة الاايت مل تعااد تااتالءم
مع قواعد املبادلة العاملية.
والسياسا ااة االكتفائيا ااة وإن كانا اات عبا ااارة عا اان تا اادابري تسا ااتهدف أها اادافاً
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سياسية فألن هلا يف نظرهم أساساً اقتصادياً للنظاام ياتلخص يف أن البلاد الاذي
ميلااك ماواد أوليااة وكيماويااة ورالت وأياادي عاملااة جيااب أن يسااتطيع العاايش.
فاملهم باألمر هو التنظيم أما رؤوس املاال فتاأ يف املقاام الثاام .فاحلكوماة الايت
تأخذ بالسياساة االكتفائياة تكاون قاد وضاعت لنفساها هادفاً سياساياً أخضاعت
له التنظيم االقتصادي واملا  .وح تصال السياساة االكتفائياة إىل هادفها وهاو
جعاال االقتصاااد األهلااي قااادراً علااى كفايااة نفسااه بنفسااه فااال بااد ماان أن تسااتعد
لالسااتغناء عاان كثااري ماان احلاجااات أل ّن السياسااة االكتفائيااة معاال البلااد عاااجزاً
عاان كفاي ااة مجي ااع احلاج ااات وامله اام ه ااو أن ت ااوفر ه ااذه السياس ااة م اان االقتص اااد
األهل ااي احلاج ااات األساس ااية للف اارد ول م ااة وللدول ااة ت ااوفرياً جيعله ااا س ااائرة يف
طريااق تص اااعدي .وم اان هن ااا يتح ااتم علااى الدول ااة ال اايت تس ااري حس ااب السياس ااة
االكتفائية يف التجارة اخلارجية أن تعمال بطريقاة ماا إىل ضام الابالد الايت حتتااج
إليهااا حلااوز امل اواد األوليااة أو األس اواي أو األياادي العاملااة أو الفنيااني وغااري
ذلااك إااا حتتاااج إليااه .وذلااك الضاام يكااون إمااا باالناادماج وإمااا بعقااد معاهاادات
ماري ااة .أم ااا إلغ اااء احل اادود االقتص ااادية فألنّااه يع اات ض اام ال اابالد أي يع اات إلغ اااء
احلاادود السياسااية إذ ال ميكاان إلغاااء احلاادود االقتصااادية ماان غااري إلغاااء احلاادود
السياس ااية .وإذا مل تس ااتطع ض اام األقط ااار ال اايت حتتاجه ااا حل ااوز امل ا اواد الناقص ااة
لااديها فأل ااا جيااب أن تص اس علااى عاادم إشااباع بعااح حاجا ااا وتسااعى لعاادم
االحتيااج إىل مااا يشابع احلاجااات األساسااية إذ فقادان مااا يشابع هااذه احلاجااات
األساسااية ال ميكاان الصااس عليااه أمااا فقاادان مااا يشاابع احلاجااات غااري األساسااية
فيمكن الصس عليه.
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هااذا هااو ملخااص السياسااة االكتفائيااة االنعزاليااة والتوسااعية .فاالنعزاليااة هااي الاايت
تكون فيها احلاجات األساسية متوفرة .والتوسعية يف مد معني تكاون بالضام
أو باملعاه اادات م اان أج اال ت ااوفري احلاج ااات الالزم ااة س ا اواء أكان اات حاج ااات
أساسااية أم كماليااة .والنااا ر يف السياسااة االكتفائيااة ال جياادها معاجلااة ماريااة وال
معاجلااة اقتصااادية وإ ااا هااي تاادبري وقااائي م قاات ملااا يعاامض الدولااة ماان حصااار
اقتصااادي أو ماااري .فهااي ليساات معاجلااة للعالقااات اخلارجيااة وإ ااا هااي دفاااع
عن البالد حني تغز من اخلاارج باحلصاار االقتصاادي والتجااري فهاي داخلاة
يف تث األساليب وليسات يف تاث األحكاام .ولاذلك ال يقاال ماا هاو احلكام
الشاارعي يف شااأ ا وال يق اال إ ااا تناااقح اإلسااالم أو الفااه باال هااي أساالوظ
م اان األس اااليب ال اايت تتب ااع فت خ ااذ ه ااذه السياس ااة كأس االوظ إذا كان اات واقعي ااة
عمليااة أي إذا كااان هنااا واقااع يف احلصااار وكااان إكنااً االكتفاااء باقتصاااديات
الاابالد إلشااباع احلاجااات األساسااية .وال ت خااذ هااذه السياسااة إذا كااان لاايس هلااا
األمة أو األفاراد.
واقع وال ميكن االستغناء عن احلاجات األساسية للدولة أو ّ
فهي تدخل يف باظ رعاية املصا اليت يتوالها اخلليفة واليت جعل الشرع لاه أن
يقرر ما يراه مناسباً من األساليب وما ير فيه مصلحة للمسلمني.
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