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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 ةـمقّدم

وة فكرياااااة إساااااالمية إن كتااااااظ النظاااااام االقتصاااااادي يف اإلساااااالم هاااااذا  ااااار 
نفيسااااة  قاااال نظااااريه. فألنااااه الكتاااااظ األول الااااذي بلااااور واقااااع نظااااام االقتصاااااد يف 

 بلورة واضحة جلّية.  يف هذا العصر  اإلسالم
إذ بنين نظارة اإلساالم إىل االقتصااد وغايتاه  وكيفياة مللاك املاال  وتنميتاه  

تماع  وكيفياة إ ااد وكيفية إنفاقه والتصرف فيه  وكيفية توزيع الثروة على أفراد اجمل
 التوازن فيه.

كما بنين أنواع امللكيات  من ملكية فردية  وملكية عامة  وملكية دولة  
 واملال املستحق لبيت مال املسلمني  وجهات صرفه. 

أو كما بنين أحكام األراضي  عشرية وخراجية  وما  ب فيها من عشر 
 .  قاهلا من مالك إىل مالكخراج  وكيفية استغالهلا وإحيائها وإقطاعها وانت

كمااا تعااّرض للنقااود وأنواعهااا  ومااا  ااري فيهااا ماان راب وصاارف ومااا  ااب 
 فيها من زكاة. 

وجعال خخار املطااف فياه التجاارة اخلارجياة وأحكامهاا. وقاد كاان مصاادره 
الوحيااد يف أخااذ هااذه األحكااام هااو كتاااظ   وساانة رسااوله ومااا أرشاادا إليااه ماان 

ذ مصدراً خخر ألخاذ هاذه األحكاام االقتصاادية. قياس وإمجاع صحابة  ومل يتخ
وقااااد جاااااء الكتاااااظ عقدمااااة عاااان واقااااع النظااااام االقتصااااادي الرأ ااااا   والنظااااام 
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االقتصاااادي االشاااماكي ومناااه الشااايوعي  ونقضاااهما وباااني فساااادمها ومناقضاااتهما 
 ألحكام نظام االقتصاد يف اإلسالم. 

اااا    دةاملعتمااااوقااااد روجااااع الكتاااااظ قباااال إعااااادة طبعااااه هااااذه الطبعااااة    ونُاقِّّ
وأجرياات عليااه بعااح التصااحيحات القليلااة  وقااد بااذلت عنايااة فائقااة يف مراجعااة 

 تت حسب روايتها يف كتب احلديث. ااّ باُ مجيع األحاديث الواردة فيه  وقد  
وقاااد كاااان هلاااذا الكتااااظ الفضااال الكباااري يف أن يااادر  املسااالمون يف هاااذا 

عل فضاله عامااً  وأن نّكان العصر نظام االقتصاد يف اإلسالم. و  نسأل أن  
املسلمني من أن يضعوا أحكامه موضع التطبيق والتنفيذ يف دولة حتكم فايهم عاا 

 أنزل  . 
 

 ها1425من ربيع اآلخر  14
 م2/6/2004
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 اديـام االقتصـة يف النظـممقدّ 

يف حياهتااا إن األفكااار يف أيااة أمااة ماان األماام هااي أعظاام  ااروة تناهلااا األمااة 
إن كانااات أماااة وشااا ة  وأعظااام هباااة يتسااالمها اجليااال مااان سااالفه إذا كانااات األماااة 

 عريقة يف الفكر املستنري.
أماااا الثاااروة املادياااة  واالكتشاااافات العلمياااة  واملخمعاااات الصاااناعية  وماااا 

فااألن مكا ااا دون األفكااار بكثااري  باال إنااه يتوقااف الوصااول إليهااا   شاااكل ذلااك
 حتفاظ هبا على األفكار. على األفكار  ويتوقف اال

 فساارعان مااا يعاااد ،دياادها  مااا داماات األّمااةفااألذا دماارت  ااروة األّمااة املاديااة 
حمتفظاااًة بثروهتاااا الفكرياااة. أماااا إذا تاااداعت الثاااروة الفكرياااة  و لااات األّماااة حمتفظاااًة 
بثروهتا املادية فسرعان ما تتضاءل هذه الثروة  وترتد األّمة إىل حالاة الفقار. كماا 

قائق العلمية ال ي اكتشفتها األّمة نكن أن هتتادي إليهاا مارًة أخار  أن معظم احل
إذا فقاادهتا دون أن تفقااد طريقااة تفكريهااا. أمااا إذا فقاادت طريقااة التفكااري املنتجااة 
فساارعان مااا ترتااد إىل الااوراء  وتفقااد مااا لااديها ماان مكتشاافات و معااات. وماان 

هاااذه األفكاااار   هناااا كاااان ال باااد مااان احلااارال علاااى األفكاااار أواًل. وعلاااى أسااااس
وحسااااب طريقااااة التفكااااري املنتجااااة تكسااااب الثااااروة املاديااااة  ويسااااعى للوصااااول إىل 

 املكتشفات العلمية واالخماعات الصناعية وما شاكلها.
واملااراد ابألفكااار هااو وجااود عمليااة التفكااري عنااد األّمااة يف وقااائع حياهتااا  
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 س ابلوقااائعأبن يسااتعمل أفرادهااا يف مجلااتهم مااا لااديهم ماان معلومااات عنااد اإلحسااا
للحكاام علااى هااذه الوقااائع. أي أن تكااون لااديهم أفكااار يباادعون ابسااتعماهلا يف 

 احلياة فينتج عندهم من تكرار استعماهلا بنجاح طريقة تفكري منتجة.
لقااد ماارت األّمااة اإلسااالمية بفاامات ضااعفت فيهااا طريقااة التفكااري املنتجااة 

كثااارياً مااان ذلاااك   لاااديها  حااا  كاااادت تفقااادها  لكنهاااا   ماااد    قاااد ،ااااوزت
الواقاااااع  خاااااالل السااااانوات املاضاااااية  علاااااى أ ااااار  هاااااور الااااادعوة اإلساااااالمية فيهاااااا 
الساات ناف احليااااة اإلسااالمية وقاماااة دولااة اخلالفاااة الراشاادة  حياااث أصااب  توجاااه 
املساالمني  ااو إسااالمهم  و ااو الثقااة أبفكااار اإلسااالم وأحكامااه  أمااراً واضااحاً  

واالشااماكية الااا ي كااان هلاااا رواج يف باااالد وعلااى الااارغم ماان أن األفكاااار الرأ الياااة 
املسااالمني  قاااد  هااار عوارهاااا  وابن فساااادها  إال أن األماااة اإلساااالمية ال زالااات 
تعااام ماان تساالا الكفااار وعمالئهاام عليهااا  وهاام يعملااون بكاال الوسااائل اخلبيثااة 
واألسااااااليب التضاااااليلية لتااااازيني أفكاااااارهم الفاسااااادة ونشااااارها يف باااااالد املسااااالمني  

 لق منها ابملعاجلات االقتصادية.وخباصة ما يتع
ومن هنا كان لزاماً على حامل الدعوة لإلسالم أن يتعارض لسساس الا ي 
تقوم عليها األحكام واملعاجلات الرأ الية  فيبني زيفها ويقوضها  وأن يعمد إىل 

أحكامااً شارعية وقائع احلياة املتجددة املتعددة فيبني عالج اإلسالم هلا  ابعتبااره 
مسااااتنبطة ماااان  وظ األخااااذ هبااااا  ماااان حيااااث كو ااااا أحكاماااااً شاااارعيةتكتسااااب وجاااا

الكتاااااظ والساااانة  أو إااااا أرشااااد إليااااه الكتاااااظ والساااانة ماااان أدلااااة  ال ماااان حيااااث 
صاااالحيتها للعصااار أو عااادم صاااالحيتها  أي يباااني وجاااوظ أخاااذها عقائاااد ً ال 

اساتنبا مناه  أو مصلحياً. فيعمد يف إعطاء احلكم إىل بيان دليله الشارعي الاذي 
 . تعليله ابلعلة الشرعية  ال ي ورد هبا  أو عثلها النصُّ الشرعيإىل 
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ه املساالمون  وأشاد ماا يعانوناه مان باالء يف واقااع باوإن مان أعظام ماا فا  
األفكااار املتعلقااة ابحلكاام  واألفكااار املتعلقااة ابالقتصاااد. فهااي ماان أكثاار   حياااهتم

فكاااار الااا ي األفكاااار الااا ي وجااادت قباااول ترحياااب لاااد  املسااالمني  ومااان أكثااار األ
حياااااول الغاااارظ تطبيقهااااا عملياااااً  ويسااااهر علااااى تطبيقهااااا يف دأظ متواصاااال. وإذا  

عان تعماد   كانت األّمة اإلسالمية حُتكام علاى صاورة النظاام الادنقراطي شاكلياً 
من الكافر املستعمر  لياتمكن مان ياياة اساتعماره ونظاماه  فأل اا حُتكام ابلنظاام 

واحي احلياااة االقتصااادية. ولااذلك كاناات االقتصااادي الرأ ااا  عملياااً يف مجيااع ناا
أفكار اإلسالم عن االقتصاد من أكثر األفكار ال ي توجاد التاأ ري يف واقاع احليااة 

رأساااااً علااااى عقااااب  ّ ااااا سااااتقلبها إاالقتصااااادية يف العااااامل اإلسااااالمي  ماااان حيااااث 
  وماان قباال عمالئااه وسااتكون ماان أكثاار األفكااار حماربااة ماان قباال الكااافر املسااتعمر

 ابلغرظ من الظالميني واملضبوعني واحلكام.  واملفتونني
ولاااذلك كاااان ال باااد مااان إعطااااء صاااورة واضاااحة عااان االقتصااااد يف النظاااام 
الرأ اااا   تناااتظم األفكاااار األساساااية الااا ي يقاااوم عليهاااا االقتصااااد السياساااي عناااد 
الغاااارظ  حاااا  يلمااااس عشاااااي النظااااام االقتصااااادي الغاااار  فساااااد هااااذا النظااااام  

يااروا أفكااار اإلسااالم االقتصااادية  وهااي تعااا  مشاااكل  وتناقضااه مااع اإلسااالم   ّ 
احلياة االقتصادية  املعاجلة الصحيحة و،علها طارازاً خاصااً مان العايش  يتنااقح 

 مع احلياة الرأ الية يف األسس والتفاصيل. 
وإذا استعرضااانا النظاااام االقتصاااادي يف املبااادأ الرأ اااا   اااد أن االقتصااااد 

ات اإلنسااان ووسااائل إشااباعها  وال يبحااث عناادهم هااو الااذي يبحااث يف حاجاا
 إالّ يف الناحية املادية من حياة اإلنسان. وهو يقوم على  ال ة أسس: 

مشااكلة الناادرة النساابية للساالع واخلاادمات ابلنساابة للحاجااات   -أحاادها 
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أي عدم كفاية السلع واخلدمات للحاجات املتجددة واملتعددة لإلنسان. وهاذه 
  ي تواجه اجملتمع لديهم. هي املشكلة االقتصادية ال

ة ااديااااااصاتااث االقاحاااااااس األبات ج  وهاااااي أسااااااة الشااااايء املناااااامااااااقي -اثنيهاااااا 
 وأكثرها دراسة. 
الاثمن  والادور الاذي يقاوم باه يف اإلنتااج واالساتهال  والتوزياع   -اثلثها 

 وهو حجر الزاوية يف النظام االقتصادي الرأ ا . 
فهي موجودة لكاون السالع   اخلدماتأما مشكلة الندرة النسبية للسلع و 

واخلااادمات هاااي الوساااائل الااا ي تشااابع حاجاااات اإلنساااان. ذلاااك أ ااام يقولاااون إن 
لإلنساااان حاجاااات تتطلاااب اإلشاااباع فاااال باااد مااان وساااائل إلشاااباعها. أماااا هاااذه 

ألّ ا إما حاجاة حمسوساة ملموساة للنااس    ؛فال تكون إالّ مادية  تة  احلاجات
ولكنهاااا   لكسااااء  وإماااا حاجاااة حمسوساااة للنااااسكحاجاااة اإلنساااان إىل الغاااذاء وا

غري ملموسة هلم  كحاجة اإلنسان إىل خادمات الطبياب واملعلام. أماا احلاجاات 
كالتقااديس  فأل ااا غااري معاامف بوجودهااا    املعنويااة  كااالفخر  واحلاجااات الروحيااة

 اقتصاد ً من قبلهم  وال حمل هلا عندهم  وال تالحظ حني البحث االقتصادي. 
ل اإلشااباع  فألنّااه يطلااق عليهااا عناادهم اساام الساالع واخلاادمات  وأمااا وسااائ

فالسااالع هاااي وساااائل اإلشاااباع للحاجاااات احملسوساااة امللموساااة  واخلااادمات هاااي 
وسائل اإلشاباع للحاجاات احملسوساة غاري امللموساة. أماا ماا هاو الاذي يشابع يف 
  الساالع واخلاادمات  فألنّااه يف نظاارهم املنفعااة الاا ي فيهااا. وهااذه املنفعااة هااي خاّصااة

ن احلاجاة معناهاا إجعلتاه صااحلاً إلشاباع حاجاة  وحياث   إذا توفرت يف الشيء
اقتصاااد ً الرغبااة  فااألن الشاايء النااافع يكااون اقتصاااد ً  ُكاالُّ مااا يرغااب فيااه  سااواًء  

 خخارونكاان ضارور ً أم غاري ضاروري  وساواء اعتا ه بعاح النّااس وفعااً  واعتا ه 



 17 

دام هنالاااك مااان يرغاااب فياااه. وهاااذا ماااا  مضاااراً  فألنّاااه يكاااون وفعااااً اقتصااااد ً  ماااا
ولااااو أن الاااارأي العااااام   ن األشااااياء وفعااااة ماااان الوجهااااة االقتصاااااديةو  علهاااام يعتاااا  

يعت هااااااا غااااااري وفعااااااة أو مضاااااارة. فاااااااخلمر واحلشاااااايش هااااااي أشااااااياء وفعااااااة عنااااااد 
االقتصااااديني إذ يرغاااب فيهاااا بعاااح النّااااس. وعلاااى ذلاااك ينظااار االقتصاااادي إىل 

واخلدمات ابعتبارهاا تشابع حاجاة  بغاح النظار وسائل اإلشباع  أي إىل السلع 
هاي  ال كماا  اب أن عن أي اعتبار خخر  أي ينظر إىل احلاجاات واملناافع كماا 

  وال يتعاد  هاذه النظارة. تكون. فينظار إىل املنفعاة مان حياث كو اا تشابع حاجاة
فينظاار إىل اخلماار ماان حيااث كو ااا هلااا قيمااة اقتصااادية ألّ ااا تشاابع حاجااة ألفااراد  

إىل صانع اخلمار ابعتبااره يا دي خدماة  مان حياث كاون هاذه اخلدماة هلاا  وينظر
 قيمة اقتصادية  ألّ ا تشبع حاجة ألفراد.

هااذه هااي طبيعااة احلاجااات عناادهم  وهااذه هااي طبيعااة وسااائل إشااباعها  
م عاا  اب أن يكاون علياه اجملتماع  بال يهاتم ابملاادة تفاالقتصادي الرأ ا  ال يه
ا تشبع حاجة. ولذلك كانت مهماة االقتصاادي هاي االقتصادية من حيث كو 

تااوفري الساالع واخلاادمات  أي تاااوفري وسااائل اإلشااباع مااان أجاال إشااباع حاجاااات 
اإلنسان  بغح النظر عن أي اعتبار خخر. وبنااء علاى هاذا يبحاث االقتصاادي 

الا ي   يف توفري وسائل اإلشاباع حلاجاات اإلنساان. وملاا كانات السالع واخلادمات
حمااااادودة يف نظااااارهم  فأل اااااا ال تكفاااااي لساااااد حاجاااااات   اعهاااااي وساااااائل اإلشاااااب

اإلنسااااان  ألّن هااااذه احلاجااااات غااااري حماااادودة حسااااب رأيهاااام. فهنااااا  احلاجااااات 
األساساااية الااا ي ال باااد لإلنساااان مااان إشاااباعها بوصااافه إنسااااوً  وهناااا  عااادد مااان 
احلاجااات الاا ي تااازداد كّلمااا ارتقاااى اإلنسااان إىل مرتباااة أعلااى مااان مراتااب املدنياااة. 

وتااازداد فتحتااااج إىل إشاااباعها مجيعهاااا إشاااباعاً كليااااً  وهاااذا ال يتاااأتى وهاااذه تنماااو 
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مهما كثرت السلع واخلدمات. ومن هناا نشاأ أسااس املشاكلة االقتصاادية  وهاو 
كثاااارة احلاجااااات  وقلااااة وسااااائل إشااااباعها  يعاااات عاااادم كفايااااة الساااالع واخلاااادمات 

ملشاااكلة فتواجاااه اجملتماااع حين اااذ ا ؛إلشاااباع مجياااع حاجاااات اإلنساااان إشاااباعاً كليااااً 
االقتصااادية  وهاااي مشاااكلة النااادرة النسااابية للسااالع واخلااادمات  والنتيجاااة احلتمياااة 
هلذه الندرة هي أن تظل بعح احلاجات إما مشبعة إشباعاً جزئياً فقا  أو غاري 
مشااابعة إطالقااااً. وماااا دام األمااار كاااذلك فاااال باااد مااان قواعاااد يتواضاااع عليهاااا أفاااراد 

  وأيهاا سايكون نصايبها احلرماان  اجملتمع لتقرر أي احلاجات ستحظى ابإلشاباع
ال بد من قواعد تقرر كيفية توزيع املوارد احملدودة على احلاجاات   وبعبارة أخر 

غري احملدودة. فاملشكلة عندهم إذن هي احلاجات واملوارد  وليس اإلنساان  أي 
هي توفري املوارد إلشباع احلاجات  ولايس إشاباع حاجاات كال فارد مان األفاراد. 

هاااي   كاااان ال باااد مااان أن تكاااون القواعاااد الااا ي توضاااع   مااار كاااذلكوملاااا كاااان األ
حاا  يتااأتى   القواعااد الاا ي تضاامن الوصااول إىل أرفااع مسااتو  إكاان ماان اإلنتاااج

توفري املوارد  أي ح  توفر السلع واخلدمات جملموعاة النّااس ال لكال فارد مانهم. 
عشااكلة  وماان هنااا كاناات مشااكلة توزيااع الساالع واخلاادمات مرتبطااة ارتباطاااً و يقاااً 

إنتاجهااا. وكااان اهلاادف األ ااى للدراسااات االقتصااادية هااو العماال علااى ز دة مااا 
الا ي   يستهلكه جمموع الّناس من السلع واخلدمات  وهلذا كانت دراساة العوامال

حتتااال مكاااان الصااادارة باااني مجياااع املوضاااوعات   حجااام اإلنتااااج األهلاااي يفتااا  ر 
هلااااي ماااان أهاااام األ اااااث ملعاجلااااة ألّن البحااااث يف ز دة اإلنتاااااج األ ؛االقتصااااادية

املشااكلة االقتصااادية  أال وهااي الناادرة يف الساالع واخلاادمات ابلنساابة للحاجااات. 
 ااااام يعتقااااادون أناااااه ال نكااااان معاجلاااااة الفقااااار واحلرماااااان إالّ عااااان طرياااااق ز دة إإذ 

اإلنتااااااج. فعاااااالج املشاااااكلة االقتصاااااادية الااااا ي تواجاااااه اجملتماااااع إّ اااااا يكاااااون باااااز دة 
 اإلنتاج. 
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الشاايء املناات ج فهااي تعاات درجااة أمهيتااه  إمااا ابلنساابة لشااخص  وأمااا قيمااة
معاااني  وإماااا ابلنسااابة لشااايء خخااار  ففاااي احلالاااة األوىل يطلاااق عليهاااا اسااام قيماااة 

الثانية يطلق عليها اسم قيمة االستبدال. وقيمة منفعة الشيء  ةاملنفعة  ويف احلال
النهائيااة  وحاادة ماان شاايء واحااد تقاادر عنفعتااه  ةتااتلخص يف أن يقيمااة منفعااة أياا

أي عنفعة الوحدة ال ي تشبع أضعف احلاجاات    وهاذا ماا  اوه نظرياة ياملنفعاة 
فتقاادر   أي أن املنفعااة ال تقاادر  سااب وجهااة نظاار املنااتِّج .النهائيااة أو احلّديااة 
ألّ ا حين ذ تكون قد روعيت فيهاا وجهاة نظار العارض فقاا  ؛بتكاليف إنتاجها

فتقدر عقدار ما فيها من   املستهلِّكدون الطلب  وال تقدر  سب وجهة نظر 
مااع مالحظااة عاماال الناادرة  ألّ ااا   منفعااة  وماان شااعور ابحلاجااة إىل هااذه املنفعااة

حين ذ تكون روعيت فيها وجهة نظر الطلاب فقاا دون العارض. وإ اا  اب أن 
تراعاااى فيهاااا وجهاااة نظااار العااارض والطلاااب معااااً  فت خاااذ منفعتهاااا عناااد خخااار حاااد 

أي ت خاذ قيماة الرغياف عناد   خخار حاد مان إشاباعها عناد -تشبع فياه احلاجاة 
خخاار اجلاااوع ال عنااد أولاااه  ويف وقاات تاااوفر اخلبااز عااااد ً يف السااوي  ال يف وقااات 
ندرتاه. هااذه هااي قيمااة املنفعااة. أمااا قيمااة االسااتبدال فأل ااا خاّصااة  إذا تااوفرت يف 

سابة الشيء جعلته صاحلاً لالستبدال  ويعرفو اا أب اا قاوة االساتبدال للشايء ابلن
لغريه  فقيمة استبدال القم  ابلنسبة للذرة تقدر بكمياة الاذرة الا ي  اب التناازل 
عنهااا للحصااول علااى وحاادة ماان القماا . ويطلااق علااى قيمااة املنفعااة اساام املنفعااة 

 فقا  ويطلق على قيمة االستبدال اسم القيمة فقا. 
ب هلااا  أو قرياا عة أو اخلدمااة مااواز  لواالسااتبدال إ ااا يااتم بوجااود باادل للساا

منهااااا يف القيمااااة. وماااان هنااااا كااااان ال بااااد ماااان  ااااث القيمااااة عنااااد االقتصاااااديني 
الرأ اليني  ألّ ا أساس االستبدال  وأل ا هي الصفة ال ي نكان قياساها  وأل اا 
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هااي املقياااس الااذي تقاااس بااه الساالع واخلاادمات  ومليااز بااه األعمااال املنتجااة ماان 
املنفعااة  أو ز دهتااا  وهااو يااتم  إ اااداألعمااال غااري املنتجااة. ذلااك أن اإلنتاااج هااو 

أبعمااال  فللتمييااز بااني هااذه األعمااال ماان حيااث كو ااا منتجااة أو غااري منتجاااة  
وملعرفااااة أيهااااا أكثاااار إنتاجيااااة ماااان اآلخاااار  ال بااااد ماااان مقياااااس دقيااااق للمنتجااااات 
واخلااادمات املختلفاااة. وهاااذا املقيااااس الااادقيق هاااو القااايم االجتماعياااة للمنتجاااات 

أخاار  هااو ذلااك التقاادير اجلماااعي للعماال الااذي  واخلاادمات املختلفااة. أو بعبااارة
يبذل  أو اخلدمة ال ي ت ّد   وقد أصاب  هاذا التقادير أماراً ضارور ً  ألّن اإلنتااج 
علاااى ذماااة االساااتبدال قاااد حااال يف اجلماعاااات احلديثاااة حمااال اإلنتااااج علاااى ذماااة 

  أبشااااياء هاالسااااتهال   فأصااااب  كاااال فاااارد يسااااتبدل اليااااوم إنتاجااااه كلااااه أو معظماااا
أنتجهاااا غاااريه مااان النّااااس. وهاااذا االساااتبدال إ اااا ياااتم بوجاااود بااادل  أخااار  كثااارية

للسلعة أو اخلدماة  فاال باد مان تقادير قيماة للسالعة حا  ياتم اساتبداهلا. ولاذلك  
لالسااتهال    ضاارور ً  كاناات معرفااة القيمااة: مااا هاايو أمااراً ضاارور ً لإلنتاااج  وأمااراً 

  .أي أمراً حتمياً إلشباع حاجات اإلنسان بوسائل اإلشباع
إالّ أن قيمااة االساااتبدال هااذه قاااد خصصاات يف العصااار احلااديث بواحااادة 

ال تنساب قايم   من قيمها وصاارت هاي الغالباة عليهاا. ففاي اجلماعاات املتمدناة
وإ ا تنسب إىل سلعة معينة تسمى النقود. وقد أطلاق  بعضها إىل بعح السلع 

اسااتبدال فااالثمن هااو قيمااة  .علااى نساابة اسااتبدال الشاايء ابلنقااود اساام يالااثمن 
  الشاايء ابلنساابة للنقااود. وعلااى ذلااك يكااون الفااري بااني قيمااة االسااتبدال والااثمن

سااواء أكااان   هااو أن قيمااة االسااتبدال هااي نساابة اسااتبدال الشاايء بغااريه مطلقاااً 
نقااااوداً أم ساااالعاً أم خاااادمات  أمااااا الااااثمن فهااااو قيمااااة اسااااتبدال الشاااايء ابلنقااااود 

رتفاع كلهاا يف وقات واحاد  خاصة. ويمتب على هذا أن أمثان السلع نكن أن ت
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وهتاااابا كلهااااا يف وقاااات واحااااد  يف حااااني أنااااه يسااااتحيل أن ترتفااااع أو هتاااابا قيمااااة 
استبدال كل السلع بعضها ببعح يف وقت واحد. وكذلك نكن أن تتغارّي أمثاان 
السلع من غري أن يمتب علاى ذلاك تغارّي يف قيماة اساتبداهلا. وعلاى ذلاك فاثمن 

هااو قيمااة الساالعة ابلنساابة   بعبااارة أخاار الساالعة هااو إحااد  قاايم هااذه الساالعة  و 
للنقود فقا. وملا كان الثمن هو إحد  القيم كاان طبيعيااً أن يكاون هاو مقيااس  
كااون الشاايء وفعاااً أو غااري وفااع  ومقياااس درجااة املنفعااة يف الشاايء. فالساالعة أو 
اخلدمة تعت  منتجة ووفعة إذا كان اجملتمع يقدر هذه السالعة املعيناة  أو اخلدماة 

عينة بثمن معني  أما درجة املنفعة هلذه السلعة أو اخلدمة فتقاس ابلثمن الذي امل
تقبل مجهرة املستهلكني دفعه حليازهتا  سواء أكانات هاذه السالعة مان املنتجاات 
الزراعيااااة أم الصااااناعية  وسااااواء أكاناااات اخلدمااااة خدمااااة  جاااار أم شااااركة نقاااال أم 

 طبيب أم مهندس. 
يف اإلنتاج واالستهال  والتوزيع فاذلك أن أما الدور الذي يقوم به الثمن 

جهااااز الاااثمن هاااو الاااذي يقااارر أي املنتجاااني سااايدخل إىل حلباااة اإلنتااااج  وأيهااام 
ساايظل بعيااداً عاان زماارة املنتجااني  باانفس الكيفيااة الاا ي يقاارر هبااا أي املسااتهلكني 
سيتمتع وشباع حاجاتاه  وأيهام ساتظل حاجاتاه غاري مشابعة. وتكااليف اإلنتااج 

امااال الرئيسااي الاااذي حيكاام عرضااها يف الساااوي  واملنفعااة الااا ي يف للساالعة هااي الع
السااالعة هاااي العاماااال الرئيساااي الااااذي حيكااام طلااااب الساااوي هلااااا  وكالمهاااا يقاااااس 
ابلاااثمن. لاااذلك كاااان  اااث العااارض والطلاااب  ثاااني أساسااايني يف االقتصااااد عناااد 
الرأ اااااليني. واملااااراد ابلعاااارض هااااو عاااارض السااااوي  واملااااراد ابلطلااااب هااااو طلااااب 

ا أن الطلاب ال نكان تعييناه مان غاري ذكار الاثمن  فكاذلك العارض السوي. وكم
ال نكاان تقااديره ماان غااري الااثمن. إالّ أن الطلااب يتغااري بعكااس تغااري الااثمن  فااألذا 
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الااثمن زاد الطلااب. خبااالف العاارض فألنّااه يتغاااري  الطلااب  وإذا قاالّ  زاد الااثمن قاالّ 
يقال هببوطاه. ويف  بتغري الثمن  ويف ا،اهه  أي أن العارض يازداد ابرتفااع الاثمن و 

كلتا احلالتني يكون للثمن األ ر األك  يف العارض والطلاب  أي يكاون لاه األ ار 
 األك  يف اإلنتاج واالستهال . 

وجهاااز الااثمن عناادهم هااو الطريقااة املثلااى لتوزيااع الساالع واخلاادمات علااى 
مل ذلك أن املنافع هي نتيجة اجملهاودات الا ي يباذهلا اإلنساان  فاألذا   أفراد اجملتمع

أن مستو  اإلنتااج يانحا  وعلاى ذلاك  يف يكن اجلزاء مساو ً للعمل فال شك
فالطريقة املثلى لتوزيع السلع واخلدمات على أفراد اجملتمع هاي تلاك الا ي تضامن 
الوصااول إىل أرفااع مسااتو  إكاان ماان اإلنتاااج. وهااذه الطريقااة هااي طريقااة الااثمن. 

لااثمن. ألّ ام ياارون أن هااذه وهاي مااا يطلقاون عليااه جهااز الااثمن  أو ميكانيكياة ا
الطريقااة حتاادث التااوازن االقتصااادي بشااكل خ . ألّ ااا قائمااة علااى تاار  احلاار ت 
للمستهلكني يف أن يقرروا أبنفساهم توزياع املاوارد الا ي نلكهاا اجملتماع علاى فاروع 
النشااااال االقتصاااادي املختلفاااة  وقبااااهلم علاااى شاااراء بعاااح املاااواد  وعااادم إقبااااهلم 

ون دخوهلم ال ي يكسبو ا على شراء ماا حيتاجوناه أو يرغباون على بعضها. فينفق
  وينفاااق دخلاااه علاااى افياااه. فاملساااتهلك الاااذي ال يرغاااب اخلمااار نتناااع عااان شااارائه

يرغباون اخلماار  أو أصاب  مجيااع شايء خخار. فااألذا كثار عادد املسااتهلكني الاذين ال 
ه  فيقااف لعاادم تااوافر الطلااب علياا  النّاااس ال يرغبو ااا يصااب  إنتاااج اخلماار غااري ماارب 

ة اإلنتااج  اطبيعياً إنتاج اخلمر  وهكذا مجيع املاواد. فاملساتهلكون هام الاذين قارروا كميا
. والااثمن هااو الااذي جاار  بواسااطته توزيااع الساالع ونااوع اإلنتاااج يف تااركهم وحااريتهم

واخلاااااادمات يف تااااااوفره ماااااان املسااااااتهلكني  أو عاااااادم تااااااوفره لااااااديهم  ويف إعطائااااااه 
 للمنتجني أو عدم إعطائه هلم. 
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اج  وهااو املاانظم للتوزيااع  وهااو أداة اتاااز علااى اإلنان هااو احلافااااز الثمااوجهاا
تاج ان اإلناااااوازن بياااااق التااااااالتصااااال بااااني املنااااتج واملسااااتهلك  أي هااااو الااااذي حيقاااا

 . واالستهال 
أمااااا كونااااه هااااو احلااااافز علااااى اإلنتاااااج  فااااذلك أن الاااادافع الرئيسااااي لقيااااام 

املادياااة علاااى باااذل هاااذا اإلنساااان أبي جمهاااود مناااتج أو أياااة تضاااحية هاااو مكافأتاااه 
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 الاا ي يبااذهلا اإلنسااان إ ااا هااي 

اتاااه املادياااة. وهاااذا اإلشاااباع إماااا أن يكاااون عااان طرياااق إلشاااباع حاجاتاااه وساااد رغب
اسااتهال  الساالع الاا ي ينتجهااا مباشاارة  أو عاان طريااق احلصااول علااى جاازاء نقاادي 
خيولااه احلصااول علااى الساالع واخلاادمات الاا ي أنتجهااا اآلخاارون. وعااا أن اإلنسااان 
يعتمااااااد يف إشااااااباع معظاااااام حاجاتااااااه إن مل يكاااااان كلهااااااا علااااااى مبادلااااااة جمهوداتااااااه 

  كااان إشااباع احلاجااات منصااباً علااى طريااق احلصااول علااى جاازاء عجهااودات غااريه
نقاادي جملهوداتااه  خيااول لااه احلصااول علااى الساالع واخلاادمات  ولاايس منصااباً علااى 
احلصول على السلع ال ي ينتجها  ولذلك كان اجلزاء النقدي  وهو يالثمن  هاو 

على  الدافع لإلنسان على اإلنتاج. ومن هنا كان الثمن هو الذي حيفز املنتجني
 بذل جمهوداهتم  فالثمن هو احلافز على اإلنتاج. 

أماااا كاااون الاااثمن هاااو الاااذي يااانظم التوزياااع فاااذلك أن اإلنساااان يرغاااب يف 
إشاااااباع مجياااااع حاجاتاااااه إشاااااباعاً كليااااااً. ولاااااذلك يساااااعى للحصاااااول علاااااى السااااالع 
واخلدمات ال ي تشبع هذه احلاجات. ولاو تار  لكال فارد مان بات اإلنساان حرياة 

توقااف عاان حيااازة واسااتهال  مااا شاااء ماان الساالع. ولكاان ملااا  إشااباع حاجاتااه ملااا 
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كان كل فرد من بت اإلنسان يسعى إىل نفس هاذا الغارض  كاان ال باد مان أن 
يقااف الفاارد يف إشااباع احلاجااات عنااد احلااد الااذي يسااتطيع فيااه مبادلااة جمهوداتااه 
عجهاااودات غاااريه  أي عنااااد حاااد اجلاااازاء النقااادي الااااذي حيصااال عليااااه مااان بااااذل 

عناااد حاااد الاااثمن. ومااان هناااا كاااان الاااثمن هاااو القياااد الاااذي يوضاااع  جمهوداتاااه  أي
طبيعياً و عل اإلنسان يتوقف عن احليازة واالستهال  عند احلاد الاذي يتناساب 
مااع مااوارده. فوجااود الااثمن هااو الااذي جعاال اإلنسااان يفكاار ويااوازن ويفاضاال بااني 

عمااا  حاجاتااه املتنافسااة الاا ي تتطلااب اإلشااباع  فيأخااذ مااا يااراه ضاارور ً  ويسااتغت
يااراه أقاال ضاارورة. فهااو الااذي ياارغم الفاارد علااى االكتفاااء وشااباع بعااح حاجاتااه 

اآلخار  الاذي ياراه ال يقال أمهياة عان  بعضاهاإشباعاً جزئياً  كي يتسىن له إشباع 
نظم توزياااع يااااحلاجاااات الااا ي اكتفاااى وشاااباع بعضاااها جزئيااااً. فاااالثمن هاااو الاااذي 

م توزيع املنافع احملدودة علاى احلاجات ال ي يتطلبها الفرد  وكذلك هو الذي ينظ
العااااادد الكباااااري مااااان املساااااتهلكني الاااااذي يطلاااااب هاااااذه املناااااافع. فتفااااااوت ماااااوارد 
املسااتهلكني  عاال اسااتهال  كاال فاارد قاصااراً علااى مااا تساام  بااه مااوارده. وبااذلك 
يصااااب  اسااااتهال  بعااااح الساااالع قاصااااراً علااااى ماااان تساااام  لااااه مااااوارده  ويصااااب  

س الاااذين نلكاااون أدن حاااد مااان اساااتهال  بعاااح السااالع عامااااً علاااى مجياااع النّاااا
الاااثمن. وهباااذا يكاااون الاااثمن ابرتفاعاااه لااابعح السااالع  وا فاضاااه لبعضاااها  وتاااوفر 

  وعااادم تاااوفره عناااد اآلخااارين يكاااون الاااثمن باااذلك بعضاااهماجلااازاء النقااادي عناااد 
 منظماً لتوزيع املنافع على املستهلكني. 

أداة  وأمااا كااون الااثمن حيقااق التااوازن بااني اإلنتاااج واالسااتهال   أي يكااون
اتصال بني املنتج واملستهلك  فاذلك أن املناتج الاذي حيقاق رغباات املساتهلكني 
يكافأ على ذلك ابحلصول على ربا . واملناتج الاذي ال ،اد منتجاتاه قباواًل لاد  
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أن ينتهاااي ابخلساااارة. والطريقاااة الااا ي يساااتطيع املناااتج أن  مااان املساااتهلكني ال باااد
من. فعااان طرياااق الاااثمن يعااارف يقاااف هباااا علاااى رغباااات املساااتهلكني إ اااا هاااي الاااث

رغبااات املسااتهلكني  فااألذا زاد إقبااال املسااتهلكني علااى شااراء ساالعة معينااة ارتفااع 
مثنهااا يف السااوي  وبااذلك ياازداد إنتاااج هااذه الساالعة حتقيقاااً لرغبااات املسااتهلكني. 
وإذا أعرض املستهلكون عن شراء سلعة معينة ا فح مثنها يف السوي  وباذلك 

فتزياااد املاااوارد املخصصاااة لإلنتااااج باااز دة الاااثمن  وتقااال يقااال إنتااااج هاااذه السااالعة. 
املاااوارد املخصصاااة لإلنتااااج بقلاااة الاااثمن. وباااذلك يكاااون الاااثمن هاااو الاااذي حقاااق 
التااااوازن بااااني اإلنتاااااج واالسااااتهال   وهااااو الااااذي كااااان أداة االتصااااال بااااني املنااااتج 
واملستهلك. وهذا  ري بطريقة خلية. ومن هنا كان الثمن هو القاعدة ال ي يقاوم 

 عليها االقتصاد يف نظر الرأ اليني  وهو حجر الزاوية يف االقتصاد عندهم. 
هذه هي خالصاة النظاام االقتصاادي يف املبادأ الرأ اا  وهاو ماا يسامونه 

ويتباااااني مااااان دراساااااته والتعماااااق يف  ثاااااه  فسااااااد النظاااااام  .ياالقتصااااااد السياساااااي 
 االقتصادي الرأ ا  من عدة وجوه: 
ذي يبحااااث يف حاجااااات اإلنسااااان ووساااااائل فاالقتصاااااد عناااادهم هااااو الااااا

إشااباعها  فيجعلااون إنتاااج الساالع واخلاادمات الاا ي هااي وسااائل إشااباع احلاجااات 
مااااع توزيااااع هااااذه الساااالع واخلاااادمات علااااى احلاجااااات  ثاااااً واحااااداً  أي  علااااون 
احلاجات ووساائل إشاباعها متاداخلني  ياث يكاوون شاي اً واحاداً و ثااً واحاداً  

خاار  باال ينطااوي أحاادمها يف  نااا  اآلخاار. إذ ينطااوي ال ينفصاال أحاادمها عاان اآل
توزيع السلع واخلدمات يف  ث إنتاج هذه السلع واخلادمات. وبنااء علاى ذلاك 
ينظااارون إىل االقتصااااد نظااارة واحااادة تشااامل املاااادة االقتصاااادية  وكيفياااة حيازهتاااا  
دون فصاااااال بينهمااااااا  ودون ملييااااااز أحاااااادمها عاااااان اآلخاااااار. أي ينظاااااارون إىل علاااااام 
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والنظاااام االقتصاااادي نظااارة واحااادة دون فاااري بينهماااا  ماااع أن هنالاااك االقتصااااد  
فرقااااً باااني النظاااام االقتصاااادي  وعلااام االقتصااااد. فالنظاااام االقتصاااادي هاااو الاااذي 
يبااني توزيااع الثااروة ومللُّكهااا  والتصاارف هبااا ومااا شاااكل ذلااك. وهااو يف بيانااه هااذا 

صااااادي يف يسااااري و فااااق وجهااااة نظاااار معينااااة يف احلياااااة. ولااااذلك كااااان النظااااام االقت
اإلسالم غريه يف االشماكية والشيوعية  وغاريه يف الرأ الياة  ألّن كال نظاام منهاا 
يسري حسب وجهة نظر املبدأ يف احليااة  خباالف علام االقتصااد فألناه يبحاث يف 
اإلنتااااج وحتساااينه وإ ااااد وساااائله وحتساااينها  وهاااذا عااااملي عناااد مجياااع األمااام  ال 

. فماااثاًل النظااارة إىل امللكياااة  تلاااف يف خياااتص باااه مبااادأ دون خخااار كساااائر العلاااوم
النظااااام الرأ ااااا  عنهااااا يف النظااااام االشااااماكي والشاااايوعي  وعنهااااا يف اإلسااااالم  
خبااالف حتسااني اإلنتاااج فألنّااه  ااث واقااع  والنظاارة إليااه نظاارة علميااة  وهااي واحاادة 

 عند مجيع الّناس من حيث النظرة مهما اختلف الفهم. 
وساائل يف البحاث  أي باني إ ااد املاادة فهذا االنادماج باني احلاجاات وال

االقتصااادية  وكيفيااة توزيعهااا وجعلهمااا شااي اً واحااداً و ثاااً واحااداً  خطااأ نااتج عنااه 
هااذا اخللااا والتااداخل يف أ اااث االقتصاااد عنااد الرأ اااليني. ولااذلك كااان أساااس 

 تكوين االقتصاد يف املبدأ الرأ ا  أساساً خاط اً. 
ب اإلشااباع  ال تكااون إالّ ماديااة  تااة فهااو أمااا كااون احلاجااات الاا ي تتطلاا

خطااااأ وخيااااالف واقااااع احلاجااااات  فهنااااا  احلاجااااات املعنويااااة  وهنااااا  احلاجااااات 
الروحية  وكل منهما يتطلاب اإلشاباع كاحلاجاات املادياة  وكال منهماا حيتااج إىل 

 سلع وخدمات إلشباعها. 
  ال كما وأما نظرة االقتصاديني الرأ اليني إىل احلاجات واملنافع كما هي

 اااب أن يكاااون علياااه اجملتماااع  فاااألن هاااذه النظااارة تااادل علاااى أن رجااال االقتصااااد 
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الرأ ااا  ينظاار إىل اإلنسااان أبنااه إنسااان مااادي  اات  جماارد ماان امليااول الروحيااة  
ا  ااب أن يكااون عليااه عااواألفكااار األخالقيااة  والغااا ت املعنويااة. وهااو ال يبااا  

ساااس عالقاتااه  ومااا ينبغااي أن يسااوده اجملتمااع ماان رفعااة معنويااة اعاال الفضااائل أ
ماان  ااو روحااي  اعاال إدرا  الصاالة اب  هااو املساارّي للعالقااات ماان أجاال نااوال 
رضااوان  . هااو ال يبااا  بكاال ذلااك باال مهّااه املااادة البحتااة الاا ي تشاابع اجلوعااات 
املادية البحتة. فهو ال يغش يف البيع ح  ترب  ،ارته  وإذا ر ها ابلغش يصب  

عاً  وهااو ال يطعاام الفقااراء إجابااة ألماار   ابلصاادقة  وإ ااا يطعمهاام الغااش مشاارو 
ح  ال يسرقوه  فألن كان ،اويعهم يزياد  روتاه فألنّاه يقادم علاى ،اويعهم. وهكاذا 
يكون هّم االقتصادّي النظرة إىل املنفعاة ابعتبارهاا تشابع حاجاة مادياة فحساب. 

الل نظرتاه إىل املنفعاة  فهذا اإلنسان الذي ينظر هذه النظرة إىل اإلنسان من خ
ويقاايم احلياااة االقتصااادية علااى أساااس هااذه النظاارة يعتاا  ماان أخطاار األشااخاال 
علااى اجملتمعااات وعلااى النّاااس. هااذا ماان جهااة  وماان جهااة أخاار  فااألن األمااوال 
واجلهاااود الااا ي يسااامو ا السااالع واخلااادمات إ اااا يساااعى إليهاااا الفااارد لالنتفااااع هباااا  

أن ماان القااات يتكااّون  ساابها اجملتمااع  فااال بااد وتبااادل النّاااس هلااا يكااّون بياانهم ع
ينظااار إىل ماااا يكاااون علياااه اجملتماااع يف عالقاتاااه مجلاااة وتفصاااياًل  حاااني النظااارة إىل 
األموال واحلاجات. فاالهتمام ابملادة االقتصادية من حيث كو ا تشبع حاجاة  
دون االهتمام عا  ب أن يكون عليه اجملتمع  هو فصل للمادة االقتصادية عن 

لعالقات  وهذا غاري طبيعاي. ألّن هاذه املاادة االقتصاادية يتبادهلاا النّااس فتكاّون ا
عالقااات بياانهم  والعالقااات تكااّون اجملتمااع  فااال بااد ماان النظاارة إىل مااا ساايكون 
علياااااه اجملتماااااع حاااااني النظااااار إىل املاااااادة االقتصاااااادية. ولاااااذلك ال يصااااا  أن نعتااااا  

أكانات يف حقيقتهااا مضاارة أم األشاياء وفعااة جملارد وجااود مان يرغااب فيهاا  سااواء 
ال  وسااااواء أكاناااات تاااا  ر يف عالقااااات النّاااااس أم ال  وسااااواء أكاناااات حمرمااااة يف 
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اعتقااااد النّااااس يف اجملتماااع أم كانااات حمللاااة  بااال  اااب اعتباااار األشاااياء وفعاااة إذا  
كاناات حقيقااة وفعااة  ابعتبااار مااا  ااب أن يكااون عليااه اجملتمااع. وهلااذا ال يصاا  

ا شاااكلها ساالعاً وفعااة  واعتبارهااا مااادة اقتصااادية  اعتبااار احلشاايش واألفيااون وماا
جملاارد وجااود ماان يرغااب فيهااا  باال  ااب مالحظااة أ اار هااذه املااواد االقتصااادية يف 
العالقااات حااني النظاار إىل منفعااة األشااياء  أي حااني النظاار إىل الشاايء ابعتباااره 
ماااادة اقتصاااادية  أو عااادم اعتبااااره. أي  اااب أن ينظااار إىل األشاااياء ابعتباااار ماااا 

ب أن يكون عليه اجملتمع وال  وز االقتصار علاى النظارة إىل الشايء كماا هاو  
 فحسب  وغح النظر عما  ب أن يكون عليه اجملتمع. 

وقااد نااتج ماان جااراء اناادماج  ااث إشااباع احلاجااات يف  نااا   ااث وسااائل 
إشاباعها  ومان جاراء نظارة االقتصااديني إىل وساائل اإلشاباع ابعتبارهاا فقاا أّ اا 

جااااة  ال أبي اعتبااااار خخاااار  ناااااتج ماااان جااااراء ذلااااك أن صااااارت نظااااارة تشاااابع حا
االقتصاااديني منصاابة علااى إنتاااج الثااروة أكثاار ماان انصااباهبا علااى توزيعهااا إلشااباع 
احلاجااات  باال صااارت نظاارة التوزيااع اثنويااة. وعلااى هااذا فااألن النظااام االقتصااادي 

وصااول الرأ ااا  يهاادف إىل غايااة واحاادة هااي ز دة  ااروة الاابالد مجلااة  ويعماال لل
إىل أرفع مستو  إكان مان اإلنتااج  و عال حتقياق أقصاى ماا نكان مان الرفاهياة 
ألفااراد اجملتمااع  نتيجااة لااز دة الاادخل األهلااي  ورفااع مسااتو  اإلنتاااج يف الاابالد  
وذلاااك بتمكيااانهم مااان أخاااذ الثاااروة حيااات يااام  هلااام احلرياااة يف العمااال إلنتاجهاااا 

ألفااراد  وتااوفري اإلشااباع لكاال وحليازهتااا. فاالقتصاااد ال يوجااد إلشااباع حاجااات ا
 فرد من أفراد اجملموعة  وإ اا هاو منصاب علاى تاوفري ماا يشابع حاجاات األفاراد 
أي منصب على إشباع حاجات اجملموعة  برفاع مساتو  اإلنتااج وز دة الادخل 
األهلي للبالد  وعن طريق توفر الدخل األهلي حيصل حين ذ توزيع هاذا الادخل 



 29 

العمال علاى أفاراد اجملتماع  فيام  لسفاراد حرياة ناوال  بواسطة حرية امللك  وحرياة
ما يستطيعونه مان هاذه الثاروة  كال  ساب ماا نلاك مان عوامال إنتاجهاا  ساواء 
حصااااال اإلشاااااباع جلمياااااع األفاااااراد  أو حصااااال لااااابعح دون الااااابعح. هاااااذا هااااااو 
االقتصااد السياساي  أي االقتصااد الرأ اا ؛ وهاذا خطاأ حماح و االف للواقاع  

رفع مستو  املعيشة لسفراد مجيعهم  وال حيقق الرفاهية لكال فارد. وال ي دي إىل 
ووجه اخلطأ يف هذا هاو أن احلاجاات الا ي تتطلاب اإلشاباع هاي حاجاات فردياة 
ماااع كو اااا حاجاااات إنساااان  فهاااي حاجاااات حملماااد  وصاااا   وحسااان  وليسااات 
حاجااات جملموعااة اإلنسااان  أو جملموعااة أّمااة أو جملموعااة شااعب. والااذي يسااعى 

ع حاجاته هاو الفارد  ساواء أكاان إشاباعه هلاا مباشارة كاألكال  أم إشاباعه إلشبا 
هلااااا عاااان طريااااق إشااااباع اجملمااااوع  كالاااادفاع عاااان األّمااااة. ولااااذلك كاناااات املشااااكلة 
االقتصااادية ممكاازة علااى أساااس توزيااع وسااائل اإلشااباع علااى األفااراد  أي توزيااع 

جاات الا ي تتطلبهاا األموال واملنافع على أفراد األّمة أو الشعب  وليس علاى احلا
جمموعاااة األّماااة أو الشاااعب  دون النظااار إىل كااال فااارد مااان أفاااراده. وبعباااارة أخااار  
املشاااكلة هاااي احلرماااان الاااذي يصااايب الفااارد  ال احلرماااان الاااذي يصااايب جمماااوع 
البالد. والبحث يف النظام االقتصادي إ اا يكاون يف إشاباع احلاجاات األساساية 

 قتصادية. لكل فرد  ال البحث يف إنتاج املادة اال
ومن هناا مل تكان دراساة العوامال الا ي تا  ر يف حجام اإلنتااج األهلاي هاي 
  موضع البحث يف إشباع مجيع حاجات األفراد األساسية فرداً فرداً إشباعاً كليااً 

وإ اااا موضاااع البحاااث هاااو دراساااة حاجاااات اإلنساااان األساساااية مااان حياااث هاااو 
ضاامان إشااباع مجيااع حاجاااهتم إنسااان  ودراسااة توزيااع الثااروة علااى أفااراد اجملتمااع  ل

علااى أن معاجلااة األساسااية  وهااو الااذي  ااب أن يكااون  وحيتاال مكااان الصاادارة. 
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فقااار الااابالد ال يعاااا  مشااااكل فقااار األفاااراد فااارداً فااارداً  ولكااان معاجلاااة مشااااكل فقااار 
علااى العماال لااز دة  األفااراد وتوزيااع  ااروة الاابالد حيفااز جمموعااة أهاال الاابالد وأفاارادهم

ا دراسااة العواماال الاا ي تاا  ر يف حجاام اإلنتاااج وز دة الاادخل الاادخل األهلااي  وأماا
االقتصااااادية األهلااااي  فااااألن  ثهااااا يكااااون يف علاااام االقتصاااااد  أي يف  ااااث املااااادة 

 . وز دهتا ال يف  ث إشباع احلاجات ال ي ينظمها النظام االقتصادي
أمااا كااون الناادرة النساابية للساالع واخلاادمات هااي املشااكلة االقتصااادية الاا ي 

دعاء أن كثرة احلاجات وقلة إشباعها  أي عدم كفاية السلع الاجملتمع  وا تواجه
واخلااادمات إلشاااباع مجياااع حاجاااات اإلنساااان إشاااباعاً كليااااً هاااو أسااااس املشاااكلة 

ال ي تكون معاجلتها االقتصادية  فذلك خطأ خيالف الواقع. وذلك أن احلاجات 
احلاجااات الثانويااة    الحتميااة هااي احلاجااات األساسااية لااد  الفاارد بوصاافه إنساااوً 

أو الكمالياة  وإن كانات احلاجااة الكمالياة يسااعى ويعمال إلشااباعها. وعلاى هااذا 
فاااااألن احلاجاااااات األساساااااية حمااااادودة  واألماااااوال واجلهاااااود الااااا ي يسااااامو ا السااااالع 
واخلاادمات املوجااودة يف العااامل كافيااة إلشااباع احلاجااات األساسااية  ونكاان إشااباع 

لسفااراد املسااتهلكني  فااال توجااد مشااكلة  مجيااع احلاجااات األساسااية إشااباعاً كلياااً 
يف احلاجااااات األساسااااية فضااااااًل عاااان جعلهاااااا املشااااكلة االقتصاااااادية الاااا ي تواجاااااه 
اجملتمع. وإ ا املشكلة االقتصادية هي توزيع هذه األماوال واجلهاود علاى كال فارد 
ماان األفااراد  إلشااباع مجيااع حاجاااهتم األساسااية إشااباعاً كلياااً  ومساااعدهتم علااى 

 اع حاجاهتم الكمالية. السعي إلشب
أماااا مشاااكلة ز دة احلاجاااات املتجاااددة  فأل اااا ال تتعلاااق باااز دة احلاجاااات 
األساساااية  ألّن احلاجاااات األساساااية لإلنساااان مااان حياااث هاااو إنساااان ال تزياااد  
وإ ااااا الااااذي يزيااااد ويتجاااادد هااااو حاجاتااااه الكماليااااة. فااااالز دة يف احلاجااااات الاااا ي 
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إ ااا تتعلااق ابحلاجااات الكماليااة  ال  تقاادم اإلنسااان يف حياتااه املدنيااة عحتصاال ماا
احلاجاااات األساساااية  وهاااذه يعمااال إلشاااباعها  ولكااان عااادم إشاااباعها ال يسااابب 
مشااكلة  باال الااذي يساابب مشااكلة إ ااا هااو عاادم إشااباع احلاجااات األساسااية. 
علاااى أن مساااألة ز دة احلاجاااات الكمالياااة مساااألة أخااار  تتعلاااق ابجملماااوع الاااذي 

ن أفااراد هااذا القطاار. وهااذه املسااألة حيلهااا كاال فاارد ماابيعاايش يف قطاار معااني  ال 
انااادفاع اإلنساااان الطبيعاااي إلشاااباع حاجاتاااه  فيدفعاااه هاااذا االنااادفاع النااااتج عااان 
ز دة احلاجات الكمالية إىل العمال لاز دة وساائل اإلشاباع  إماا باز دة اساتغالل 
موارد بالده  أو ابلعمل يف بالد أخار   أو ابلتوساع واالنادماج يف باالد أخار . 

املسألة غري مشكلة إشباع احلاجات األساسية لكال فارد مان أفاراد اجملتماع  وهذه
إشاااباعاً كليااااً. ألّن مشاااكلة توزيااااع الثاااروة علاااى األفاااراد فاااارداً فااارداً إلشاااباع مجيااااع 
حاجاااااهتم األساسااااية إشااااباعاً كلياااااً  ومساااااعدة كاااال فاااارد علااااى إشااااباع حاجاتااااه 

وهاي خاّصاة أبماة معيناة   الكمالية  هذه املشكلة تتعلق بوجهة النظر يف احليااة 
أو مبدأ معاني  خباالف مساألة ز دة الادخل األهلاي باز دة اإلنتااج. فأل اا تتعلاق 
ابلواقع احملسوس للبالد  من حيث معرفة ز دة الثروة  ابالستغالل أو اهلجارة أو 
التوسع أو االندماج. وهي منطبقة على الواقع ويقوم هبا كل إنسان  وهي عاماة 

 نظر معينة  وال  ص أّمة معينة  وال مبدأ معيناً.  ال تتعلق بوجهة
وعلاااى هاااذا فالقواعاااد االقتصاااادية الااا ي توضاااع هاااي القواعاااد الااا ي تضااامن 
توزيااع  ااروة الاابالد الداخلياااة واخلارجيااة علااى مجيااع أفاااراد األّمااة فاارداً فاارداً   ياااث 

كليااً  يضمن إشباع مجيع احلاجات األساساية  جلمياع األفاراد فارداً فارداً  إشاباعاً  
وملكااني كاال فاارد ماانهم ماان إشااباع حاجاتااه الكماليااة. وأمااا رفااع مسااتو  اإلنتاااج 
فيحتااااااج إىل أ ااااااث علمياااااة  و ثاااااه يف النظاااااام االقتصاااااادي ال يعاااااا  املشاااااكلة 
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االقتصادية  وهي إشباع مجيع حاجات األفراد فرداً فرداً إشباعاً كليااً. ألّن ز دة 
الد  وال ت دي إىل إشاباع مجياع احلاجاات اإلنتاج ت دي إىل رفع مستو   روة الب

األساسااية جلميااع األفااراد إشااباعاً كلياااً. وقااد تكااون الاابالد غنيااة ونتاجهااا كااالعراي 
والسااعودية مااثاًل  ولكاان احلاجااات األساسااية ألكثاار أفااراد الشااعب هنااا  ليساات 
مشاابعة إشااباعاً كلياااً. ولااذلك كاناات ز دة اإلنتاااج ال تعااا  املشااكلة األساسااية  

  ب عالجها فوراً وقبل كل شيء  وهي إشباع مجياع احلاجاات األساساية  ال ي
جلميااااع األفااااراد فاااارداً فاااارداً  إشااااباعاً كلياااااً   ّ مساااااعدهتم علااااى إشااااباع حاجاااااهتم 
الكمالياااة. وعلاااى ذلاااك فاااألن الفقااار واحلرماااان املطلاااوظ عالجاااه هاااو عااادم إشاااباع 

تجاااددة  ساااب احلاجاااات األساساااية لإلنساااان بوصااافه إنسااااوً  ال احلاجاااات امل
الرقااي املاادم. واملطلااوظ عالجااه هااو الفقاار واحلرمااان لكاال فاارد ماان أفااراد اجملتمااع 
فرداً فرداً  ال فقر البالد وحرما ا. وهذا الفقر واحلرمان هبذا املفهوم لكال فارد ال 
يعا  بز دة اإلنتاج  وإ ا يعا  بكيفية توزيع الثروة على مجيع األفراد فارداً فارداً  

بع كل فرد مجيع حاجاته األساسية إشباعاً كليااً  ويسااعد علاى إشاباع  يث يش
 حاجاته الكمالية. 

أمااا موضااوع القيمااة فااألن النظااام االقتصااادي الرأ ااا  يعتاا  القيمااة نساابية 
وليست حقيقية  فهي إذاً عنادهم قيماة اعتبارياة. وعلاى هاذا فقيماة ذراع قماا  

يف السوي  وقيمته كاذلك مقادار من الصوف هي خخر منفعة له يف حالة توفره 
ما حتصل به من سلع وجهود  وتصب  القيمة مثناً إذا كان ما حتصل عليه بثوظ 
القماااا  نقاااوداً. وهاااا ن القيمتاااان عنااادهم شاااي ان منفصاااالن  ومساااّميان  تلاااف   
كاال منهمااا عاان اآلخاار: أحاادمها املنفعااة  والثااام قيمااة االسااتبدال. وهااذا املعااىن 

خطاااأ. ألّن قيماااة أياااة سااالعة إ اااا هاااي مقااادار ماااا فيهاااا مااان  للقيماااة هباااذا التحدياااد
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ساالعة هااي النظاارة إىل  ةمنفعااة مااع مالحظااة عاماال الناادرة. فااالنظرة احلقيقيااة ألياا
املنفعاااة ماااع مالحظاااة عامااال النااادرة  ساااواء ملكهاااا اإلنساااان ابتاااداًء كالصااايد  أو 

ماة مبادلة كالبيع  وسواء أكان ذلك ابلنسبة للشخص أم ابلنسبة للشايء. فالقي
ى معاااني لاااه حقيقاااة مشخصاااة  ولااايس هاااو ا ااااً لشااايء اعتبااااري مإذاً اسااام ملسااا

ينطبااق علااى مساامى ابعتبااار  وال ينطبااق عليااه ابعتبااار خخاار. فالقيمااة هااي شاايء 
حقيقي وليسات شاي اً نسابياً. وعلياه فنظارة االقتصااديني إىل القيماة نظارة خاط اة 

 من أساسها. 
نّاااه تقاادير لمكياااز اإلنتااااج علاااى أمااا ماااا يطلقاااون عليااه: يالقيماااة احلّدياااة  فأل

أسوأ االحتماالت ابلنسابة لتصاريف السالع. فتقادر قيماة السالعة علاى أدن حاد 
حاا  يظاال اإلنتاااج سااائراً علااى أساااس مضاامون. وليساات القيمااة احلّديااة حقيقااة 
قيمة السالعة  حا  وال مثان السالعة. ألّن قيماة السالعة إ اا تقادر عقادار ماا فيهاا 

ير  ماع مالحظاة عامال النادرة يف ذلاك الوقات  وال يانقص من منفعة عناد التقاد
مااان قيمتهاااا نااازول مثنهاااا بعاااد ذلاااك  كماااا ال يزياااد مااان قيمتهاااا ارتفااااع مثنهاااا بعاااد 
ذلك. ألّن قيمتها اعت ت حني تقديرها. وعلى هذا فالنظرياة احلّدياة هاي نظرياة 
للااااثمن  وليساااات نظريااااة للقيمااااة. وهنالااااك فااااري بااااني الااااثمن والقيمااااة حاااا  عنااااد 

قتصاااديني الرأ اااليني. فااالثمن يااتحكم يف تقااديره كثاارة الطلااب  وقلااة العاارض اال
معاااً  أو كثاارة العاارض  وقلااة الطلااب معاااً  وهااو أماار يتعلااق بااز دة اإلنتاااج  ال يف 
توزيعااه. أمااا القيمااة فألنّااه يااتحكم يف تقااديرها املقاادار الااذي يف الساالعة ماان منفعااة 

اعتبااره جازءاً يف التقادير. وال يا  ر عند التقدير  ماع مالحظاة عامال النادرة دون 
 فيها العرض والطلب أت رياً كلياً. 

وعلااى هااذا يكااون  ااث القيمااة ماان أساسااه خطااأ حمضاااً  فكاال مااا ترتااب 
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عليااه ماان  ااث خطااأ حمااح ماان حيااث التفريااع. إالّ أن قيمااة الساالعة إن قاادرت 
ظ إىل منفعتها عنفعة سلعة أو جهد كان هو التقدير الصحي   وكان تقديراً أقار 

الثباااات يف املاااد  القصاااري  وإن قااادرت ابلاااثمن كاااان تقاااديراً اعتباااار ً  ال تقاااديراً 
حقيقيااااً  وتصاااب  حين اااذ أقااارظ إىل التغااارّي يف كااال وقااات تبعااااً للساااوي  وحين اااذ 
يبطاال كو ااا قيمااة  وال يصاادي علااى واقعهااا حين ااذ لفااظ قيمااة. وإ ااا تصااب  أداة 

 يها من منافع. حيصل فيها نقود  سب السوي  ال  سب ما ف
ويقااااول االقتصاااااديون الرأ اااااليون إن املنااااافع هااااي نتيجااااة اجملهااااودات الاااا ي 

أن مساااتو  يف يباااذهلا اإلنساااان  فاااألذا مل يكااان اجلااازاء مسااااو ً للعمااال فاااال شاااك 
اإلنتااااج يااانحا  ويتوصااالون مااان ذلاااك إىل أن الطريقاااة املثلاااى لتوزياااع الثاااروة علاااى 

إىل أرفع مساتو  إكان مان اإلنتااج. أفراد اجملتمع هي تلك ال ي تضمن الوصول 
وهاااذا القاااول خطاااأ حماااح. فاااالواقع احملساااوس هاااو أن املاااال الاااذي خلقاااه   يف 
الكااون هااو أساااس املنفعااة يف الساالع  والنفقااات الاا ي بااذلت يف ز دة املنفعااة هلااذا 
املال  أو إ اد منفعة فياه ماع العمال  هاي الا ي جعلتاه علاى الشاكل الاذي صاار 

معينااااة  فجعاااال املنفعااااة نتيجااااة للمجهااااودات فحسااااب خطااااأ إليااااه ياااا دي منفعااااة 
وقااد تكااون هااذه    ااالف للواقااع  وإهاادار للمااادة اخلااام  وللنفقااات الاا ي بااذلت

النفقاااااات بااااادل ماااااادة خاااااام ال بااااادل عمااااال. وعلياااااه فاملنفعاااااة قاااااد تكاااااون نتيجاااااة 
جمهودات اإلنسان  وقد تكون نتيجة وجود املادة اخلام  وقاد تكاون نتيجاة هلماا 

ت هاااي نتيجاااة جملهاااودات اإلنساااان فحساااب. وأماااا ا طااااال مساااتو  معااااً  وليسااا
اإلنتاااج فلاايس و،اااً عاان عاادم مساااواة اجلاازاء للعماال فحسااب  فقااد يكااون و،اااً 
عن ذلك  وقد يكون و،ااً عان اساتنفاد مجياع الثاروة الا ي يف الابالد  وقاد يكاون 

 إنكلاما و،اً عن احلروظ  وقد يكون و،ااً عان غاري ذلاك  فا طااال اإلنتااج يف
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وفرنسا بعد احلرظ العاملية الثانية ليس و،اً عان عادم مسااواة اجلازاء للعمال  بال 
هااااو وتااااج عاااان تقلااااص  اااال كاااال واحاااادة منهمااااا عاااان مسااااتعمراهتا الغنيااااة  وعاااان 
ا ماكهماااا يف احلااارظ  وا طاااااُل إنتااااج الاااوال ت املتحااادة أ نااااء احلااارظ العاملياااة 

اء للعمااال  بااال وتاااج عااان ا ماكهاااا يف الثانياااة لااايس و،ااااً عااان عااادم مسااااواة اجلاااز 
احلاارظ ضااد أملانيااا. وا طاااال اإلنتاااج يف العااامل اإلسااالمي اليااوم لاايس و،اااً عاان 
عدم مساواة اجلزاء للعمل  وإ ا هو وتاج عان اال طااال الفكاري  الاذي تامد  
فيااه األّمااة اإلسااالمية عجموعهااا. وعليااه فااألن عاادم مساااواة اجلاازاء للعماال ليساات 

لوحيد ال طاال اإلنتاج  ح  يمتب علاى ذلاك أن تكاون الطريقاة هي السبب ا
املثلى للتوزيع هي ال ي تضامن رفاع مساتو  اإلنتااج  والوصاول إىل أرفاع مساتو  

 من اإلنتاج ال عالقة له بتوزيع الثروة على األفراد. 
ويقاااول االقتصاااااديون الغربياااون إن الااااثمن هاااو احلااااافز علاااى اإلنتاااااج  ألّن 

علاااى باااذل أي جمهاااود هاااو مكافأتاااه املادياااة علياااه. وهاااذا القاااول  الااادافع لإلنساااان
 اااالف للواقاااع  وهاااو غاااري صاااحي . فكثااارياً ماااا يباااذل اإلنساااان اجملهاااود ملكافاااأة 

قياة معنوية كالفخر مثاًل أو ملكافأة روحية كنيل  واظ    أو للتحلاي بصافة خلُ 
ون روحياة  كالوفاء. وحاجات اإلنسان قد تكاون مادياة كاالرب  املاادي  وقاد تكا

كالتقااااااديس  أو معنويااااااة كالثناااااااء. فحصاااااار احلاجااااااات ابحلاجااااااات املاديااااااة غااااااري 
صااااحي . واإلنسااااان قااااد يبااااذل مااااااًل إلشااااباع حاجااااة روحيااااة أو حاجااااة معنويااااة 
بسااخاء أكثاار ماان بذلااه إلشااباع احلاجااات املاديااة. وعلااى هااذا فلاايس الااثمن هااو 

أال تااار  أن وحاااده احلاااافز علاااى اإلنتااااج  فقاااد يكاااون الاااثمن  وقاااد يكاااون غاااريه. 
حّجاراً قد خيصص نفسه للعمل أشهراً يف قطع احلجارة من أجال بنااء مساجد  

وأن  ووأن مصاانعاً قااد  عاال إنتاجااه أ ماااً ماان أجاال توزيااع منتوجاتااه علااى الفقااراء
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األّمة قد  صص جهودها يف حفر اخلنادي وإعداد العدة مان أجال الادفاع عان 
ز عليه الاثمنو علاى أن املكافاأة املادياة فهل هذا اإلنتاج ومثله كان احلاف والبالد

نفسااها ال تنحصاار ابلااثمن  فقااد تكااون ساالعاً أخاار  أو خاادمات  فجعاال الااثمن 
 وحده هو احلافز على اإلنتاج غري صحي . 

ومن أغرظ ما ينص عليه النظام االقتصادي الرأ ا  جعله الثمن املنظم 
الثمن هو القياد الاذي  عال  الوحيد لتوزيع الثروة على أفراد اجملتمع  ويقولون إن

اإلنسااان يتوقااف عاان احليااازة واالسااتهال  عنااد احلااد الااذي يتناسااب مااع مااوارده  
وهااو الااذي  عاال اسااتهال  كاال فاارد قاصااراً علااى مااا تساام  بااه مااوارده  وبااذلك 

بعاح يكون الثمن ابرتفاعه لبعح السلع  وا فاضه لبعضها  وتاوفر النقاد عناد 
ن  يكون الثمن باذلك منظمااً لتوزياع الثاروة علاى   وعدم توفره عند اآلخريالناس

املسااااتهلكني  ويكااااون نصاااايب كاااال فاااارد ماااان  ااااروة الاااابالد لاااايس عقاااادار حاجاتااااه 
األساساااية  وإ اااا هاااو معاااادل لقيماااة اخلااادمات الااا ي سااااهم هباااا يف إنتااااج السااالع 
واخلاادمات  أي عقاادار مااا حيااوز ماان أرض أو رأ ااال  أو عقاادار مااا قااام بااه ماان 

 ملشروعات.  عمل أو تنظيم
وهبااااذه القاعاااادة  وهااااي جعاااال الااااثمن هااااو املاااانظم للتوزيااااع  يكااااون النظااااام 
االقتصااااادي الرأ ااااا  قااااد قاااارر أنااااه ال يسااااتحق احلياااااة إالّ ماااان كااااان قااااادراً علااااى 
املسااامهة يف إنتاااج الساالع واخلاادمات. أمااا ماان كااان عاااجزاً عاان ذلااك ألنّااه خلااق 

احلياااة  ألنّااه ال يسااتحق أن  ضااعيفاً  أو ألّن هنااا  ضااعفاً طاارأ عليااه فااال يسااتحق
ينااااال ماااان  ااااروة الاااابالد مااااا يسااااد حاجاتااااه. وكااااذلك يسااااتحق التخمااااة والساااايادة 
والسااايطرة علاااى الغاااري عالاااه كااال مااان كاااان قاااادراً علاااى ذلاااك  ألنّاااه خلاااق قاااو ً يف 
جساامه أو يف عقلااه  وكااان أقاادر ماان غااريه علااى احليااازة أبي طريااق ماان الطااري. 
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غاريه كال مان كانات ميولاه للماادة قوياة  ويقال وكذلك يزيد يف حياازة الثاروة عان 
يف حيازهتاااا عااان غاااريه كااال مااان كانااات ميولاااه الروحياااة وتعلقاااه ابلصااافات املعنوياااة 
أقااو   لتقيااده يف كسااب املااادة عااا تفرضااه عليااه القيااود الروحيااة  أو املعنويااة الاا ي 
التاازم أبفكارهااا. وهااذا يبعااد العنصاار الروحااي واخللقااي عاان احلياااة  و علهااا حياااة 

اديااة  أساسااها النضااال املااادي لكسااب وسااائل إشااباع احلاجااات املاديااة  وهااذا م
ما هو واقع فعاًل يف البالد ال ي تعتناق النظاام الرأ اا   والابالد الا ي تطبقاه. وقاد 
 هرت يف البالد ال ي تعتنق الرأ الية يف النظام االقتصادي سيطرة االحتكاارات 

كني  وغدا فريق قليل من النّااس كأصاحاظ الرأ الية  واستبد املنتجون ابملستهل
الشركات الك    كشركات البمول والسايارات واملصاانع الثقيلاة وغريهاا يسايطر 
على مجهرة املستهلكني ويتحكم فيهم  ويفرض عليهم أمثاوً معينة للسلع. وهذا 
مااا دعااا إىل وجااود حماااوالت لمقيااع النظااام االقتصااادي. فجعلااوا للدولااة احلااق يف 

دخل يف حتديد الاثمن يف  اروف خاّصاة حلماياة االقتصااد األهلاي  وياياة أن تت
املسااااتهلكني  ولتقلياااال اسااااتهال  بعااااح الساااالع  واحلااااد ماااان ساااالطة احملتكاااارين  
وجعلوا يف تنظيم اإلنتاج مشروعات عامة تتوالها الدولة. إالّ أن هذه المقيعاات 

وهااااااو احلريااااااة -وأمثاهلاااااا ابلاااااارغم ماااااان أّ ااااااا تناااااااقح أسااااااس النظااااااام االقتصااااااادي 
فأل ااا تكااون يف أحااوال و ااروف معينااة؛ عااالوة علااى أن كثااريين ماان  -االقتصاادية

االقتصاديني  كأصحاظ املذهب الفاردي ال يقولاون هباا وينكرو اا  ويقولاون إن 
جهاااز الااثمن وحااده كفياال بتحقيااق االنسااجام بااني مصاالحة املنتجااني  ومصاالحة 

كوماة. علاى أن هاذه المقيعاات املستهلكني  دون ما حاجة إىل أية رقابة مان ح
الاا ي يقااول هبااا أنصااار التاادخل إ ااا حتصاال يف  ااروف وأحااوال معينااة  ومااع ذلااك 
فح  يف هذه الظروف واألحوال ال ،عل توزيع الثروة على األفاراد حمققااً إشاباع 
مجيع احلاجات جلميع األفراد إشباعاً كلياً. ولذلك يبقاى ساوء التوزياع الاذي قاام 
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امللكياااة  وعلاااى أسااااس جعااال الاااثمن جهااااز التوزياااع الوحياااد علاااى أسااااس حرياااة 
 ماااا للثاااروة  مسااايطراً علاااى كااال جمتماااع يطباااق النظاااام االقتصاااادي الرأ اااا . أماااا

يشاهد يف أمريكا من أن الثروة قد ول منها كال فارد أمريكاي ماا يشابع حاجاتاه 
األساسااية مجيعهااا إشااباعاً كلياااً ويشاابع بعااح حاجاتااه األخاار   فااألن ذلااك وتااج 
عااان وفااارة غاااىن تلاااك الااابالد إىل حاااد يتاااي  لكااال فااارد أن يتمتاااع وشاااباع حاجاتاااه 
األساساااية كلهاااا  وبعاااح حاجاتاااه الكمالياااة  ولااايس راجعااااً جلعااال نصااايب الفااارد 
معاداًل لقيمة اخلدمات ال ي ساهم هبا يف اإلنتاج.  ّ إن جعال جهااز الاثمن هاو 

غاارظ  اارج إىل خااارج الااذي يقيااد التوزيااع قااد جعاال االحتكااارات الرأ اليااة يف ال
بالدهااا تبحااث عاان أسااواي حاا  حتصاال منهااا علااى املااواد اخلااام وعلااى األسااواي 
لبيااع مصاانوعاهتا. ومااا يعانيااه العااامل ماان اسااتعمار ومناااطق نفااوذ وغاازو اقتصااادي  
إن هاااو إالّ نتيجاااة هاااذه الشاااركات االحتكارياااة  ونتيجاااة جعااال الاااثمن هاااو الاااذي 

األساااااااس لتوضااااااع يف أياااااادي  اهااااااذثااااااروة  فتجمااااااع  ااااااروات العااااااامل علااااااى يااااااوزع ال
وذلاك كلاه مان جاراء ساوء القواعاد الا ي ناص عليهاا النظاام االحتكارات الرأ الية 
 .  االقتصادي الرأ ا 

هااااذا ماااان وحيااااة النظااااام االقتصااااادي الرأ ااااا . أمااااا ماااان وحيااااة النظااااام 
  االقتصادي االشماكي ومناه الشايوعي فألنّاه نقايح النظاام االقتصاادي الرأ اا 

وإن زال أ ااره يف املساارح الاادو  باازوال االحتاااد السااوفيام الااذي كااان حيملااه وهااو 
حمليااااً ودوليااااً  إال أن االطاااالع علاااى أفكااااره ونقضاااها وبياااان فساااادها أمااار مهااام 
حلاماال الاادعوة اإلسااالمية  ألن تلااك األفكااار ال زال ماان يتحاادث هبااا  كلهااا أو 

 .بعضها  وإن كان على نطاي ضيق
ء االشاااماكية يف القااارن التاساااع عشااار  وحاااارظ قاااد  هااارت أغلاااب اآلرال
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االشاااماكيون خراء املاااذهب احلااار حمارباااة شاااديدة  أي حااااربوا النظاااام االقتصاااادي 
الرأ ا . وكان  هور االشماكية بشكل قاوي نتيجاة للظلام الاذي عااوه اجملتماع 
ماااان النظااااام االقتصااااادي الرأ ااااا   ولسخطاااااء الكثاااارية الاااا ي فيااااه. وابسااااتعراض 

ب االشااااماكية يتبااااني أّ ااااا تشاااام  يف  ال ااااة أمااااور ملّيزهااااا عاااان غريهااااا ماااان املااااذاه
 املذاهب االقتصادية: 

 أوهلا: حتقيق نوع من املساواة الفعلية. 
 واثنيها: إلغاء امللكية اخلاصة إلغاًء كلياً أو جزئياً. 
 واثلثها: تنظيم اإلنتاج والتوزيع بواسطة اجملموع. 

مااور الثال ااة  تلااف عاان بعضااها اختالفاااً ولكنهااا مااع اتفاقهااا يف هااذه األ
 بّيناً يف عدة مواضع أمهها هي: 

:  تلااف املااذاهب االشااماكية ماان حيااث شااكل املساااواة الفعليااة الاا ي أوال  
ترياااد حتقيقهاااا. فف اااة تقاااول ابملسااااواة احلساااابية  ويقصاااد هباااا املسااااواة يف كااال ماااا 

ل ابملساواة الشيوعية  ينتفع به  فيعطى لكل فرد منه ما يعطى لآلخر. وف ة تقو 
ويقصاد هباا أن يراعااى يف توزياع األعماال قاادرة كال فارد  ويراعااى يف توزياع الناااتج 
حاجات كل فارد. واملسااواة تتحقاق عنادهم إذا ماا طبقات القاعادة اآلتياة:  مان  
كاال حسااب قوتااه أي قدرتااه يويااراد هبااذا العماال الااذي يقااوم بااه  ولكاال حسااب 

وف ااااة تقااااول ابملساااااواة يف وسااااائل  .اج   حاجتااااه يويااااراد بااااه مااااا يااااوزع ماااان اإلنتاااا
اإلنتاااج  ماان حيااث أن األشااياء ال تكفااي يف الواقااع لسااد حاجااات كاال األفااراد  
فيجب أن تكون قاعادة التوزياع يمان كال حساب قوتاه  أي قدرتاه ولكال بنسابة 

 عمله  وتتحقق املساواة إذا هتيأ لكل فرد من وسائل اإلنتاج مثل ما لآلخر. 
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اهب االشماكية مان حياث مقادار ماا تقاول ولغائاه مان :  تلف املذاثنيا  
امللكياااة اخلاصاااة. فف اااة تقاااول ولغااااء امللكياااة اخلاصاااة علاااى اإلطاااالي  وهاااذه هاااي 
الشاايوعية. وف ااة تقااول ولغاااء امللكيااة اخلاصااة ابلنساابة لثااروات اإلنتاااج  وهااي الاا ي 

نااجم يطلق عليهاا اسام رأس املاال. مثال األرض واملصاانع واخلطاوال احلديدياة وامل
و وها  أي ملنع ملكية كل سالعة تناتج شاي اً  فاال نلاك بيتااً يا جره  وال مصانعاً 
وال أرضااً وال مااا شاابه ذلااك. ولكاانهم حيتفظاون ابمللكيااة لسفاراد ابلنساابة لثااروات 
االستهال   فيص  أن نلكوا كل ما يستهلكونه  فيملكاون بيتااً للساكىن فقاا  

وهاااذه هاااي اشاااماكية رأس املاااال. وف اااة ال  ونلكاااون ماااا تنتجاااه األرض واملصاااانع.
تقول ولغاء امللكية اخلاصة إالّ ابلنسبة لسرض الزراعياة دون غريهاا  وها الء هام 
االشااماكيون الزراعيااون. وف ااة تقااول: تاادرس كاال حالااة ياادعو الصااا  العااام فيهااا 
يف  إىل استبدال امللكية العامة ابمللكية اخلاصة. وبتقييد أصحاظ امللكية اخلاصة 

كثااري ماان املااواطن  أبن يضااع املشاارِّع حااداً أقصااى للفائاادة واإلجااارة  وحااداً أدن 
لسجاااور  وأن نااان  العماااال نصااايباً يف رأس املاااال و اااو ذلاااك  وهاااذه يقاااال هلاااا 

 اشماكية الدولة. 
ـــا   :  تلاااف املاااذاهب االشاااماكية مااان حياااث الوساااائل الااا ي تقاااول هباااا اثلث

ة تعتمد يف حترير العمال على ما تساميه الفعال لتحقيق أغراضها: فالنقابية الثوري
املباشاار  أي جهااود العمااال أنفسااهم كاإلكثااار ماان اإلضااراظ املتقطااع  وإتااالف 
اآلالت  ونشر فكرة اإلضراظ العاام باني العماال  والتأهاب لتحقيقهاا حا   م 
يااوم يتمكنااون فيااه ماان تنفيااذ مطااالبهم فتشاال احلركااة االقتصااادية  وينهااار النظااام 

 صادي احلا . االقت
ويعتقادون  وأما االشماكيون املاركسيون في منون بسنة التطور يف اجملتمع 
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واساتبدال نظاام خخار باه يقاوم  أ ا وحادها كفيلاة ابلقضااء علاى النظاام املوجاود 
 على أساس االشماكية. 

وأما أصحاظ اشماكية الدولة فوسيلتهم يف تنفيذ أفكارهم هي التشاريع. 
نني ما يكفل ياية املصاا  العاماة وحتساني حالاة العماال  كماا فألن يف سن القوا

أن يف فرض الضرائب وخصوصاً املدرجة منها على الادخل ورأس املاال واملارياث 
 ما ي دي إىل تقليل التفاوت يف الثروات. 

:  تلاااف املاااذاهب االشاااماكية مااان حياااث اهلي اااة الااا ي ياااراد أن يوكااال رابعـــا  
لنظام االشماكي. فمثاًل يريد أصحاظ اشماكية رأس إليها إدارة املشروعات يف ا

يرياااادون املاااال إساااناد تنظاااايم اإلنتااااج والتوزياااع إىل الدولااااة  يف حاااني أن النقاااابيني 
 . إسناد اإلدارة إىل مجاعات من العمال منظمة  على رأسهم زعماؤهم

وأشاااااهر النظااااار ت االشاااااماكية وأكثرهاااااا أت ااااارياً نظااااار ت كاااااارل مااااااركس 
وقااااام علااااى أساسااااها احلاااازظ  د سااااادت نظر تااااه العااااامل االشااااماكي فقاااا األملااااام 
  ال ي عمرت  او سابعني سانًة قبال ودولة االحتاد السوفيام يف روسيا الشيوعي 

 أن تزول منذ عقدين من السنني.
ومااان أشاااهر نظااار ت كاااارل مااااركس نظرياااة يالقيماااة    الااا ي أخاااذها مااان 

أن خدم  ياث الاذي يعتا  زعايم  علماء االقتصااد الرأ اا  وهاامجهم هباا. وذلاك
املذهب احلر يف إنكلما والذي يعت  أيضاً واضع أسس االقتصاد السياسي  أي 

أيااة ساالعة تتوقااف  ةالنظااام االقتصااادي الرأ ااا   قااد عاارنف القيمااة فقااال:  قيماا
علاااى كمياااة العمااال املبااااذول يف إنتاجهاااا. فقيماااة الساااالعة الااا ي يساااتغري إنتاجهااااا 

قيمة السلعة ال ي ال يتطلب إنتاجهاا ساو  سااعة واحادة ساعتني تعادل ضعف 
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وجااااء بعاااده ريكااااردو فحااارال علاااى أن يوضااا  نظرياااة العمااال هاااذه فقاااال يف  . 
تعريف القيمة:  إن ما حيدد قيمة السلعة ليس هو مقدار العمل الذي يباذل يف 

أن يضاااف إليااه العماال الااذي بااذل يف  ماان إنتاجهااا مباشاارة فحسااب  باال ال بااد
أي أن  .نتاااج املعاادات واألدوات الاا ي تسااتخدم يف عمليااة اإلنتاااج  املاضااي يف إ

ريكاردو كان يعتقد أن قيمة السلعة تتوقف على نفقات إنتاجهاا. وقاد رّد هاذه 
 النفقات إىل عنصر واحد هو العمل. 

وقد جاء كارل ماركس بعاد ذلاك وا اذ مان نظرياة ريكااردو هاذه للقيماة 
الحاً ملهامجااااة امللكيااااة اخلاصااااة  والنظاااااام عنااااد النظااااام االقتصااااادي الرأ ااااا  سااااا

االقتصاااادي الرأ اااا  بوجاااه عاااام. فاااذكر أن املصااادر الوحياااد للقيماااة هاااو العمااال 
املبذول يف إنتاجها  وأن املماوِّل الرأ اا  يشامي قاوة  العامال أبجار ال يزياد عماا 
 هو ضروري إلبقائه حياً قادراً علاى العمال   ّ يساتغل هاذه القاوة يف إنتااج سالع
تفوي قيمتها كثرياً ما يدفعه للعامل. وقد أطلق كارل ماركس على الفري بني ماا 
ينتجاااه العامااال  وماااا يُااادفع لاااه فعااااًل اسااام يالقيماااة الفائضاااة  وقااارر أّ اااا ملثااال ماااا 
يغتصاااابه املااااال  وأصااااحاظ األعمااااال ماااان حقااااوي العمااااال  ابساااام الريااااع والاااارب  

 ها. وفائدة رأس املال  ال ي مل يعمف طبعاً عشروعيت
وقااد رأ  كااارل ماااركس أن املااذاهب االشااماكية الاا ي جاااءت قبلااه تعتمااد 
يف انتصااااار أفكارهااااا علااااى مااااا فطاااار عليااااه اإلنسااااان ماااان حبااااه للعاااادل وانتصاااااره 

ابإلمكان تطبيقها علاى اجملتماع  أّن للمظلوم  فكانت تضع طرقاً جديدة تعتقد 
م علاااى تنفياااذها. ولكااان  وتتقااادم هباااا إىل احلكاااام واملتماااولني والطبقاااة املتناااورة حتاااثه

فقااد كااارل ماااركس مل ياانبِّ مذهبااه علااى ذلااك  ومل يساالك الطااري الاا ي ساالكوها. 
 باااىن مذهباااه علاااى أسااااس مبااادأ فلسااافي يعااارف يابملادياااة التارخيياااة  أي ماااا يسااامى
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 ابلنظريااة الد لكتيكيااة  ورأ  أن قيااام النظااام اجلديااد يف اجملتمااع ساايتم عجاارد عماال
ى قااانون التطااور يف اجملتمااع  ماان غااري تاادخل إدارة القااوانني االقتصااادية  وعقتضاا

متشااارِّع أو مصااال . وقاااد أُطلاااق علاااى اشاااماكية كاااارل مااااركس اسااام ياالشاااماكية 
العلميااة  مليياازاً هلااا عاان الطااري االشااماكية  الاا ي تقاادمتها والاا ي أطلااق عليهااا اساام 

 وتتلخص نظرية كارل ماركس االشماكية فيما يلي:  .ياالشماكية اخليالية 
إن نظااام اجملتمااع الااذي يقااوم يف عصاار مااا هااو نتيجااة للحالااة االقتصااادية  
وإن التقلبات ال ي تصيب هذا النظام إ ا ترجع كلها إىل سبب واحد هاو كفااح 
الطبقاااات مااان أجااال حتساااني حالتهاااا املادياااة. والتااااريخ حياااد نا أبن هاااذا الكفااااح 

دداً  واألساوأ حاااًل ينتهي دائماً على صورة واحادة هاي انتصاار الطبقاة األوفار عا
علااى الطبقااة الغنيااة واألقااال عاادداً وهااذا مااا يساااميه بقااانون التطااور االجتمااااعي. 
وهو ينطبق على املستقبل  كما ينطبق على املاضاي. ففاي العصاور املاضاية كاان 
هذا الكفااح موجاوداً باني األحارار واألرقااء   ّ باني األشاراف والعاماة  ومان بعاُد 

وكذلك بني الرؤساء والعرفااء يف نظاام الطوائاف. وقاد   بني األشراف والفالحني 
كااان ينتهااي دائماااً ابنتصااار الطبقااة املظلومااة الكثاارية العاادد علااى الطبقااة الظاملااة 
القليلاااة العاااادد. ولكاااان بعااااد انتصااااارها تنقلااااب الطبقااااة املظلومااااة إىل طبقااااة  املااااة 

املتوساااطة حمافظااة. ومنااذ الثاااورة الفرنسااية أصااب  هاااذا الكفاااح قائماااً باااني الطبقااة 
يال جوازيااة  وطبقااة العمااال. فقااد صااارت األوىل ساايدة املشااروعات االقتصااادية  
ومالكااااه رؤوس األمااااوال  كمااااا صااااارت طبقااااة حمافظااااة. ويف وجههااااا تقااااوم طبقااااة 
العمااال. وهااي ال مللااك شااي اً ماان رأس املااال  ولكنهااا أوفاار منهااا عاادداً. فهنااا  

 أسباظ اقتصادية.  تناقح بني مصا  هاتني الطبقتني. وهو يرجع إىل
ذلك أن نظام اإلنتاج اليوم أصب  ال يتمشى ماع نظاام امللكياة. فاإلنتااج 
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مل يعااد فاارد ً  أي يقااوم بااه الشااخص عفاارده  كمااا كااان يف األزمنااة املاضااية  باال 
أصب  اشماكياً  أي يشم  فيه األفاراد  بينماا نظاام امللكياة مل يتغاري تبعااً لاذلك. 

ئماااة  وال تااازال هاااي أسااااس النظاااام يف اجملتماااع احلاااا . فظلااات امللكياااة الفردياااة قا
فكان من نتيجة ذلك أن طبقاة العماال  وهاي تشام  يف اإلنتااج  ال تشام  يف 
ملكيااااااة رأس املااااااال  وأصاااااابحت حتاااااات ريااااااة أصااااااحاظ رأس املااااااال  الااااااذين ال 
يشااامكون أبنفساااهم يف اإلنتااااج. يف حاااني أ ااام يساااتغلون العماااال  إذ ال يااادفعون 

جر إالّ ما يعاادل الكفااف  والعامال مضاطر إىل قبولاه  إذ ال نلاك إليهم من األ
وهو ماا يساميه كاارل مااركس -غري عمله. فالفري بني قيمة الناتج وأجر العامل 

يتكااون منااه الاارب   الااذي يسااتأ ر بااه الرأ ااا   مااع أن العاادل  -ابلقيمااة الفائضااة
ني الطبقتاني يقضي أن يكون من نصيب العامل. فاحلرظ ستظل معلناة باني هاات

حاا  يااتالءم نظااام امللكيااة مااع نظااام اإلنتاااج  أي حاا  تصااري امللكيااة اشااماكية. 
وساااينتهي هاااذا النضاااال ابنتصاااار طبقاااة العماااال تبعااااً لقاااانون التطاااور يف اجملتماااع  
ألّ ااا هااي الطبقااة األسااوأ حااااًل  واألوفاار عاادداً. أمااا كيااف تنتصاار طبقااة العمااال 

ه قاااانون التطاااور للمجتماااع. فنظاااام احليااااة وأساااباظ انتصاااارها فاااذلك ماااا ينبااا  بااا
االقتصادية احلاضرة حيمال يف نفساه باذور اجلماعاة املساتقبلة  وهاو مقضاي  علياه 
ابلازوال بفعاال القاوانني االقتصااادية الا ي خيضااع هلاا. فقااد جااء وقاات انتصارت فيااه 
الطبقااة املتوسااطة علااى طبقااة األشااراف فلعباات دوراً مهماااً يف احلياااة االقتصااادية. 

رؤوس األمااااوال. ولكنهااااا اليااااوم انتهاااات مهمتهااااا  وحااااان  ةاناااات هااااي مالكااااإذ ك
الوقاات الااذي تتخلااى فيااه عاان مكا ااا لطبقااة العمااال. وحيااتم عليهااا ذلااك قااانون 
يالمكاز  وفعاال املنافساة احلاارة. فبفعاال قاانون المكااز أخااذ يتنااقص عاادد أصااحاظ 

احلااارة ،ااااوز رأس املاااال ويتزاياااد عااادد العماااال األجاااراء  كماااا أناااه بفعااال املنافساااة 
اإلنتاااج كاال حااد فأصاابحت كميااة اإلنتاااج تزيااد عمااا يسااتطيع املسااتهلكون مااان 
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طبقة العمال شراءه منها وهام يتنااولون أجاوراً غاري كافياة. فاأد  ذلاك إىل وقاوع 
األزمااات الاا ي ماان نتائجهااا أن يفقااد بعااح النّاااس رؤوس أمااواهلم  فياادخلون يف 

ّلمااااا اشااااتدت وطااااأة األزمااااات  مااااا تقاااادم النظااااام احلاضاااار كطبقااااة العمااااال. وكلّ 
وتقارباات أوقااات وقوعهااا  وكلمااا تناااقص عاادد أصااحاظ رأس املااال تزايااد عاادد 
العمال.  ّ ال يلبث أن  م ياوم تقاع فياه أزماة أكا  مان كال ماا تقادمها فتكاون 
هااي النكبااة الكاا    إذ تقااوض أركااان النظااام االقتصااادي الرأ ااا   فيقااوم علااى 

يااار  مااااركس يف قياااام االشاااماكية خخااار دور للتطاااور أنقاضاااه نظاااام االشاااماكية. و 
التااارخيي. ألّ ااا إذ هتاادم امللكيااة اخلاصااة فااال يكااون هنااا  مااا ياادعو إىل تطاااحن 

 الطبقات يف اجملتمع  وذلك الختفاء ما بينها من الفروي. 
أماااااا قاااااانون المكاااااز الاااااذي يشاااااري إلياااااه كاااااارل مااااااركس فهاااااو مااااان النظاااااام 

أن هناا  حركاة تنقال يف العمال ورأس املاال مان االقتصادي الرأ ا . وخالصته 
. بعضاها اآلخار  إذ يكا  بعضاها يف حاني يصاغر بعضاهابعح املشروعات  او 

فهذه كلها حاالت تدل على حدوث تركز يف اإلنتااج. فاألذا  ثات يف عادد مان 
مثاًل ،د أن عدد املشروعات قاد  ةاملشروعات يف فرع واحد كمصانع الشوكوالت

  يف حااني زاد متوسااا مااا يسااتخدم يف كاال مشااروع ماان قااو  صصااار إىل التناااق
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 مااثاًل 

 فأل ا تصب  أربعة أو مخسة مصانع كبرية مثاًل  وتنقرض ابقي املصانع. 
ما املنافسة احلرة الواردة يف كالمه فهي تعات قاعادة حرياة العمال  وهاي وأ

 أن يكون لكل شخص احلق يف أن ينتج ما يشاء كما يشاء. 
وأماااا األزماااات االقتصاااادية الااا ي وردت يف كالماااه فهاااي تطلاااق علاااى كااال 
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اضاااطراظ فجاااائي يطااارأ علاااى التاااوازن االقتصاااادي. واألزماااة اخلاصاااة تشااامل كااال 
 ي حتاال بفاارع خاااال ماان فااروع اإلنتاااج  بساابب مااا حياادث ماان أنااواع األزمااات الاا

فقاااد التاااوازن باااني اإلنتااااج واالساااتهال . وهاااذا احلاااادث يااانجم إماااا عااان إفاااراال يف 
 اإلنتاج  أو قّلة فيه  أو إفراال يف االستهال  أو قّلة فيه. 

وأما األزمة العامة الدورية فهي تظهر على شكل هزة عنيفة تزعازع أركاان 
دي كله  وتكون هي النقطة ال ي تفصل بني عهد النشااال وعهاد النظام االقتصا

الكساااد. وعهااد النشاااال يااماوح أجلااه بااني  ااالث ومخااس ساانني. وعهااد الكساااد 
صااافات خاّصاااة ياااماوح اجلاااه تلاااك املااادة كاااذلك. واألزماااات العاماااة الدورياااة هلاااا 

تتميااز هبااا أمههااا  ااالث صاافات هااي: صاافة العمااوم  فهااي تصاايب يف البلااد الواحااد  
   ّ هاااي تظهااار أواًل يف واحي النشااااال االقتصاااادي  أو علاااى األقااال أكثرهااااكااال نااا

الا ي أحارزت نصايباً مان أحد البالد وتعام فياه   ّ تساري مناه إىل الابالد األخار   
مسااتمرة. والصاافة الثانيااة  التقاادم االقتصااادي  وكااان يااربا بعضااها باابعح عالقااات
والاادورة الاا ي تفصاال بااني . صاافة الدوريااة  وهااي أّ ااا حتاادث كاال مااّدة بصاافة دوريااة

نة. إالّ أن حاادو ها لاايس يف مواعيااد اثبتااة اساا 11 - 7أزمااة وأخاار  تااماوح بااني 
إفاااااراال اإلنتااااااج  إذ يصاااااادف فهاااااي ة االثااااااة الثاولكنهاااااا حتااااادث دور ً. أماااااا الصفااااا

روعات صاااعوبة كبااارية يف تصاااريف منتجااااهتم فيزياااد العااارض علاااى اأصاااحاظ املشااا
 األزمة. الطلب يف كثري من املنتجات فتحصل 

فكاااارل مااااركس يااار  أن هاااذه األزماااات تااا دي إىل أن يفقاااد بعاااح النّااااس 
 ويتزاياااد عااادد العماااال  فيتنااااقص عااادد أصاااحاظ رؤوس األماااوال  رؤوس أماااواهلم 

 .  وهذا ما ي دي إىل حصول أزمة ك   يف اجملتمع تقوض النظام القدمي
هاااااذه خالصاااااة االشاااااماكية  والشااااايوعية ناااااوع مااااان أنواعهاااااا. ومااااان هاااااذه 
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الصااة  يتبااني أن املااذاهب االشااماكية كلهااا عااا فيهااا الشاايوعية تعماال لتحقيااق اخل
املساواة الفعلية بني األفراد  إما املساواة ابملنافع  أو املساواة يف وساائل اإلنتااج  
أو املساااواة املطلقااة. وكاال واحااد ماان أنااواع هااذه املساااواة مسااتحيل الوقااوع وهااو 

ث هي غري واقعية فهي غري عملية. أماا  فرض خيا . وذلك أن املساواة من حي
كو اااا غاااري واقعياااة فاااألن النّااااس بطبيعاااة فطااارهتم الااا ي خلقاااوا عليهاااا متفااااوتون يف 
القاااو  اجلسااامية والعقلياااة  ومتفااااوتون يف إشاااباع احلاجاااات. فاملسااااواة بيااانهم ال 
نكاان أن حتصاال. إذ لااو ساااويت بياانهم يف حيااازة الساالع واخلاادمات جاا اً ابلقااوة 

حلديااد والنااار فألنّااه ال نكاان أن يتساااووا يف اسااتعمال هااذا املااال يف حتاات ساالطة ا
اإلنتااااااج  وال يف االنتفااااااع باااااه  وال نكااااان أن تسااااااوي بيااااانهم عقااااادار ماااااا يشااااابع 

 حاجاهتم  فاملساواة بينهم أمر نظري خيا . 
على أن املساواة نفسها بني الّناس مع تفاوهتم يف القو  تعت  بعيدة عان 

عم االشاااماكيون أ ااام حيااااولون حتقيقهاااا. فالتفاضااال باااني النّااااس  العدالاااة  الااا ي ياااز 
والتفاوت يف حيازة املنافع  ويف وسائل اإلنتاج أمر حتمي  وهو األمر الطبيعي. 
وكااال حماولاااة للمسااااواة مكتاااوظ هلاااا اإلخفااااي  ألّ اااا مناقضاااة لفطااارة التفااااوت  

 املوجودة بني األفراد من بت اإلنسان. 
اخلاصاااة إلغااااء كليااااً فهاااو ينااااقح فطااارة اإلنساااان. ألّن  وأماااا إلغااااء امللكياااة

امللكيااااة أو احليااااازة مظهاااار ماااان مظاااااهر غرياااازة البقاااااء  وهااااي حتميااااة الوجااااود يف 
اإلنسااان. ألّ ااا فطريااة فيااه  فهااي جاازء ماان تكوينااه  ومظهاار ماان مظاااهر طاقتااه 
ن الطبيعية  فال نكن إلغاؤها  ألّ ا غريزية. وكل ماا هاو غريازي ال نكان قلعاه ما

حماولااااة إللغائهااااا إ ااااا هااااي كباااات  ةاإلنسااااان  مااااا داماااات تناااابح فيااااه احلياااااة. وأياااا
لإلنسااان  ياا دي إىل القلااق. ولااذلك كااان األماار الطبيعااي أن  ااري تنظاايم هااذه 
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الغريااازة. ال إلغاؤهاااا. وأماااا إلغااااء امللكياااة جزئيااااً فألنّاااه ينظااار فياااه  فاااألن كاااان حيااادد 
  فألنّاه يكااون حتدياداً للملكيااة مقادار مااا نلاك ماان السالع عقاادار معاني ال يتعااداه

ابلكااام  وهاااذا ال  اااوز ألنّاااه حياااد مااان نشااااال اإلنساااان  ويعطااال جهاااوده ويقلااال 
  إنتاجااه. فهااو حااني ننعااه ماان حيااازة مااا يزيااد عاان مقاادار مااا حااازه أوقفااه عنااد حااد

 .  فُحرم من مواصلة النشاال  وحرم اجلماعة من االنتفاع اهود ه الء األفراد
نلااك ماان الساالع واخلاادمات بكيفيااة معينااة ماان  وإن كااان حياادد مقاادار مااا

غااري حتديااد ابلكاام  فااذلك جااائز ألنّااه ال حيااد ماان نشاااال اإلنسااان  وألّن ذلااك 
 . تنظيم حليازة املال بني األفراد  وهو يساعد على بذل اجملهودات وز دة النشاال

أمااا إن كااان إلغاااء امللكيااة إلغاااء جزئياااً حياادد أمااوااًل معينااة ننااع الفاارد ماان 
كيتها  ويبااح لاه أن نلاك ماا عاداها مان غاري حتدياد عقادار معاني  فألنّاه ينظار مل

ال  -لقة لالنتفاع هبااال ي وجدت عليها خِّ -فيه  فألن كانت طبيعة هذه األموال 
تتااااأتى حيازهتااااا للفاااارد وحااااده دون غااااريه إالّ  رمااااان جمموعااااة النّاااااس منهااااا  نظااااراً 

ياااً  كااالطري العامااة وساااحات البلاادة الشااما  املنفعااة فيهااا بااني أفااراد النّاااس طبيع
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 

هااو ماان طبيعتااه أن ال يتااأتى ملكااه لسفااراد إال  رمااان جمموعااة املااال ملحقاااً عااا 
الناس منه  كاألموال ال ي ال يتاأتى ملاك أصالها كلهاا لسفاراد مثال املااء واملعاادن 
الاا ي ال تنقطااع  فألنااه ال شاايء يف منااع الفاارد ماان ملكيتهااا  ألّ ااا ملحقااة عااا ماان 

جعلهاااا ملحقااااة بتلااااك  طبيعتاااه أن ال نلكااااه الفااارد إالّ  رمااااان اجملموعاااة. والااااذي
األماااوال هاااو كاااون أصااالها ال يتاااأتى ملكاااه للفااارد إال  رماااان اجملموعاااة. أماااا إن مل 
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يكااان املاااال ملحقااااً  باااذلك  كساااائر األماااوال فألنّاااه ال  اااوز أن نناااع األفاااراد مااان 
ملكيتهاااا  ألنّاااه يكاااون حين اااذ حتدياااداً مللكياااة األماااوال  ابلساااماح علكياااة بعضاااها 

ة املااال عقاادار معااني  ويصاادي عليااه مااا يصاادي . فهااو كتحديااد ملكياابعااحدون 
علااااى حتديااااد امللكيااااة ابلكاااام  وحتصاااال لااااه نفااااس النتااااائج؛ فألنّااااه حيااااد ماااان نشاااااال 

العمااال حاااني يصااال إىل اإلنساااان  ويعطااال جهاااوده  ويقلااال إنتاجاااه  ويوقفاااه عااان 
 .  املقدار الذي أبي  له أن حيوزه  وحني ننع ما يزيد عليه

االشماكية هو حتديد ابلكام  ولايس حتدياداً  وإلغاء امللكية إلغاًء جزئياً يف
ة اعاااياابلكيااف  وهااو منااع ماان ملكيااة بعااح األمااوال  الاا ي ماان طبيعتهااا  وماان طب

ة ابلكام  كتحدياد ملكياة احتادد امللكيا أن ها إماااّاها  ألناازتالها االنفراد يف حياأص
فااراد األراضااي يف مساااحات معينااة  وإمااا أن حتاادد امللكيااة أبمااوال معينااة ملنااع األ

مااان ملكيتهاااا  كتحدياااد وساااائل اإلنتااااج. ماااع أن هاااذه األماااوال مااان طبيعتهاااا أن 
يسااتقل هبااا األفااراد. وحتدياادات امللكيااة يف االشااماكية هااي ماان هااذا النااوع. فهااي 
منااع مللكيااة أمااوال ماان طبيعتهااا أن مللااك فاارد ً  ومنااع امللكيااة ماان هااذه األمااوال 

حااق املاارياث  أو منااع ملكيااة  حتديااد للنشاااال  سااواء أعّيناات هااذه األمااوال كمنااع
املناجم والسكك احلديدية واملصانع وما شااكل ذلاك  أو تار  للدولاة أن ملنعهاا  

الصاااا  العاااام يقتضاااي منعهاااا  فاااألن ذلاااك كلاااه حياااد مااان نشااااال أّن ماااا رأت كلّ 
 األفراد ما دامت األموال ال ي منعت من طبيعتها أن يستقل الفرد علكيتها. 

زيااع بواسااطة اجملمااوع  فألنااه ال يتااأتى واثرة القلااق وأمااا تنظاايم اإلنتاااج والتو 
  فااألن بعضااهم علااى بعااحواالضااطراظ بااني النّاااس  وإاثرة احلقااد والبغضاااء فاايهم 

ذلك يعت إ ااد الفوضاى  ولايس إ ااد التنظايم. وال  م طبيعيااً يف تار  العماال 
حيّسون بظلم أصاحاظ األعماال  ألنّاه قاد يكاون أصاحاظ األعماال مان املهاارة 
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كمااا هااي احلااال يف عمااال املصااانع يف -يااث يشاابعون مجيااع حاجااات العمااال  
فااال حيّسااون ابلظلاام الواقااع علاايهم يف هضاام مثاارات جهااودهم  -الااوال ت املتحاادة

أن مان وال يتأتى حين ذ التطور الاذي يانظم اإلنتااج واالساتهال . ولاذلك ال باد 
منطبقااة علااى  م هااذا التنظاايم أبحكااام ومعاجلااات صااحيحة  قطعيااة األساااس  

واقع املشاكل. واالشماكية تعتمد يف تنظيم اإلنتاج والتوزيع إما علاى إاثرة القلاق 
ة التطاااااور يف اجملتماااااع  وإماااااا علاااااى واالضاااااطراابت باااااني العماااااال  وإماااااا علاااااى سااااانّ 

تشريعات وقوانني وضعية غري مساتندة إىل أسااس قطعاي. ولاذلك كاان تنظيمهاا 
 هذا خاط اً من أساسه. 
االشاااماكية مااان حياااث هاااي. أماااا خطاااأ اشاااماكية كاااارل هاااذا بياااان خطاااأ 

 ماركس بنوع خاال فهو خت من  الث جهات: 
األوىل: إن رأيااه يف نظريااة القيمااة خطااأ  ااالف للواقااع. فااألن كااون املصاادر 
الوحيااد لقيمااة الساالعة هااو العماال املبااذول يف إنتاجهااا خيااالف الواقااع  إذ العماال 

هاو املصادر الوحياد  ألّن هناا   املبذول مصدر من مصادر قيمة السلعة  وليس
أشياء غري العمل تادخل يف قيماة السالعة. فهناا  املاادة اخلاام  الا ي جار  عليهاا 
العمل  وهنا  احلاجاة ملنفعاة هاذه السالعة. فقاد تكاون املاادة اخلاام حتاوي منفعاة 
تزيد عن العمل الاذي باذل يف حتصايلها  كالصايد ماثاًل. وقاد تكاون منفعاة هاذه 

باة يف الساوي  وغاري مصارح بتصاديرها كااخلمر عناد املسالمني. السلعة غاري مطلو 
فجعل العمل املصدر الوحيد للقيمة غاري صاحي   وال ينطباق علاى واقاع السالعة 

 من حيث هي. 
والثانيااااة: إن قولااااه أن النظااااام االجتماااااعي الااااذي يقااااوم يف عصاااار مااااا هااااو 

لنظااام إ ااا نتيجااة للحالااة االقتصااادية  وأن التقلبااات املختلفااة الاا ي تصاايب هااذا ا
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ترجاع كلهاا إىل ساابب واحاد  هاو كفاااح الطبقاات االجتماعياة ماان أجال حتسااني 
حالتهاا املاديااة  هاذا القااول خطاأ  ااالف للواقاع  ومباات علاى فاارض نظاري  اات. 
أمااا وجااه خط ااه و الفتااه للواقااع فظاااهر  رخيياااً وواقعياااً. فروساايا السااوفياتية حااني 

جاااااة لتطاااااور ماااااادي  وال إىل كفااااااح انتقلااااات إىل االشاااااماكية مل حيصااااال ذلاااااك نتي
طبقات أد  إىل تغيري نظام بنظام  وإ ا وصلت للحكام مجاعاة عان طرياق  اورة 
دمويااة ُساالِّّمت حكماااً  فأخااذت تطبااق أفكارهااا علااى الشااعب  وغااريت النظااام  
وكذلك احلاال يف الصاني الشاعبية. وتطبياق االشاماكية علاى أملانياا الشارقية  دون 

دول أورواب الشااااارقية  دون دول أورواب الغربياااااة مل حيصااااال أملانياااااا الغربياااااة  وعلاااااى 
نتيجااة ألي كفاااح بااني الطبقااات  وإ ااا حصاال ماان اسااتيالء دولااة اشااماكية علااى 
هاااذه البلااادان  فطبقااات عليهاااا نظامهاااا  ملامااااً كماااا حيصااال يف النظاااام الرأ اااا   
وكمااا حصاال يف نظااام اإلسااالم  وكمااا حيصاال يف أي نظااام. علااى أن الاابالد الاا ي  

ان حيااتم هااذا القااانون أن حيااونل النظااام لااديها بفعاال كفاااح الطبقااات هااي أملانيااا كاا
وإنكلاما والاوال ت املتحاادة: البلادان الرأ الياة  الاا ي يكثار فيهاا أصااحاظ رؤوس 

ر امهااااا زراعيتااااان أكثاااا اللتااااانة وال الصااااني ارياااااا القيصايااااااألمااااوال والعمااااال  ال روس
ات العمااال والرأ اااليني إذا قيساات ابقاااهمااا طفي لّ اتقاا واللتاااانتني  اناعيااامنهمااا ص

ابلبلاادان الغربيااة. وابلاارغم ماان وجااود الطبقااات بااني الرأ اااليني والعمااال يف دول 
أورواب الغربيااة  ويف أمريكااا مل تنتقاال إىل االشااماكية  وال تاازال كلهااا تطبااق النظااام 

 يفل الرأ ااا   دون أن ياا  ر وجااود طبقااة العمااال  وطبقااة مااالكي رؤوس األمااوا
 نظامها أي أت ري. وهذا وحده كاف لنقح هذه النظرية من أساسها. 

أمااا اجلهااة الثالثااة الاا ي يتبااني فيهااا خطااأ نظاار ت كااارل ماااركس فااذلك مااا 
يقاااول باااه مااان قاااانون التطاااور االجتمااااعي  وأن نظاااام احليااااة االقتصاااادية مقضاااي 



 52 

طبقااة املتوسااطة  عليااه ابلاازوالِّ بفعاال القااوانني االقتصااادية الاا ي خيضااع هلااا  وأن ال
ال ي انتصرت على طبقة األشراف  وكانت هي مالكة رؤوس األموال  قاد حاان 
الوقاات الااذي تتخلااى فيااه عاان مكا ااا لطبقااة العمااال  وحيااتم عليهااا ذلااك قااانون 
المّكز. أما وجه خطأ هذا القول فاألن نظرياة كاارل مااركس يف تركاز اإلنتااج  الا ي 

ص أصاااحاظ رؤوس األماااوال هاااي نظرياااة يبااات عليهاااا تزاياااد عااادد العماااال  وتنااااق
فاسدة. فألن هنا  حداً ال يتعداه تركز اإلنتاج فيصل إىل حد معني ويقف  فاال 
يصاااال  للتطااااور الااااذي يتصااااوره كااااارل ماااااركس. إذ حيصاااال التجمااااع بااااني عواماااال 
اإلنتااااج املشاااتتة إىل حاااد يقاااف عناااده وال يتعاااداه. عاااالوة علاااى أن تركاااز اإلنتااااج 

م فااروع اإلنتاااج وهااو الزراعااة  فكيااف حيصاال قااانون لاايس موجااوداً مطلقاااً يف أهاا
على أن كارل مااركس يظان أن تركاز اإلنتااج يساتتبع تركازاً يف  والتطور يف اجملتمع

الثروات  إا ينشأ عناه قلاة يف عادد املتماولني  الاذين يساتأ رون بارؤوس األماوال  
إلنتااج قاد وكثرة يف عدد العمال  الذين ال نلكاون شاي اً. وهاذا خطاأ ألّن تركاز ا

ينشاااأ عناااه كثااارة يف عااادد أصاااحاظ رؤوس األماااوال  وقاااد ينشاااأ عناااه أن يصاااب  
العمااااال أصااااحاظ رؤوس أمااااوال. ففااااي شااااركات املسااااامهة وهااااي الشااااكل الااااذي 
تتخذه عادة املشروعات الك   كثارياً ماا يكاون مساامهوها أكثارهم مان العماال  

هلام أجاور عالياة  فكيف حيصل تركز اإلنتاجو وفوي ذلك فاألن يف املصاانع عماااًل 
كاملهندسااني والكيميااائيني واملااديرين  فيسااتطيعون أن يااّدخروا جاازءاً كباارياً منهااا  
يصريون به من املتماولني مان غاري حاجاة إىل إنشااء مشاروع مساتقل. وحين اذ ال 

 ينطبق عليهم ما يقوله كارل ماركس عن العمال يف التطور. 
االقتصاادي الرأ ااا   هاذه حملااة خاطفاة لسسااس الا ي يقااوم عليهاا النظااام 

واألسس ال ي يقوم عليها النظام االقتصاادي االشاماكي ومناه الشايوعي  وإشاارة 
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موجزة ملا يف هذه األسس من زيف وفساد. هذا من وحياة  ومان وحياة أخار  
فأل اااا  الفاااة لطريقاااة اإلساااالم يف أخاااذ املعاجلاااات  ومناقضاااة لإلساااالم. أماااا مااان 

م يف أخاذ املعاجلاات للمشااكل  فاذلك أن طريقاة وحياة  الفتهاا لطريقاة اإلساال
اإلسااااالم يف معاجلااااة املشااااكلة االقتصااااادية هااااي نفسااااها طريقتااااه يف معاجلااااة كاااال 
مشكلة من مشاكل اإلنسان  وهاي دراساة واقاع املشاكلة االقتصاادية  وتفهمهاا 
 ّ اساااتنباال حااال املشاااكلة مااان النصاااوال الشااارعية بعاااد دراساااة هاااذه النصاااوال  

ا عليهاااااا. خباااااالف األحكاااااام واملعاجلاااااات االقتصاااااادية يف والتأكاااااد مااااان انطباقهااااا
الرأ الية واالشماكية. فأل ا يف الرأ الية ت خذ املعاجلاات مان واقاع املشاكلة بعاد 

ل أّ اااااا موجاااااودة يف يّ اتخااااادراسااااتها  ويف االشاااااماكية ت خااااذ مااااان فااااروض نظرياااااة تُ 
 املشااااكلة فيوضااااع العااااالج بناااااء علااااى هااااذه الفااااروض. وكاااال واحاااادة ماااان هاااااتني

 الطريقتني  الفة لطريقة اإلسالم  فال  وز للمسلم األخذ هبا. 
وأمااااا مناقضااااة االقتصاااااد الرأ ااااا  واالشااااماكي ومنااااه الشاااايوعي لإلسااااالم 
فاااذلك أن اإلساااالم إ اااا  خاااذ معاجلاتاااه أحكامااااً شااارعية  مساااتنبطة مااان األدلاااة 

أحكاماااااً الشاااارعية  وهااااذه املعاجلااااات االقتصااااادية الرأ اليااااة واالشااااماكية ليساااات 
شرعية  بل هي مان نظاام الكفار. واحلكام علاى األشاياء هباا حكام بغاري ماا أنازل 
   وال حياال ملساالم أن  خااذ هبااا  وال بوجااه ماان الوجااوه  واألخااذ هبااا فسااق إذا  
كاااان اآلخاااذ ال يعتقاااد هباااا  أماااا إذا اعتقاااد أّ اااا هاااي األحكاااام الصاااحيحة  وأن 

تعااااا  املشاااااكل االقتصااااادية  أحكااااام اإلسااااالم ال تناسااااب العصاااار احلااااديث  وال
 احلديثة  فذلك كفر والعياذ اب . 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 ادـالقتصا

كلمة االقتصاد مشتقة من لفظ إغريقي قادمي معنااه يتادبري أماور البيات  
 يااث يشاام  أفااراده القااادرون يف إنتاااج الطيبااات  والقيااام ابخلاادمات  ويشاام  

وزون.  ّ توساااع النّااااس يف مااادلول البيااات  فصاااار مجياااع أفاااراده يف التمتاااع عاااا حيااا
 يقصد به اجلماعة ال ي حتكمها دولة واحدة. 

وعليااه فلاايس املقصااود هنااا ماان كلمااة اقتصاااد املعااىن اللغااوي وهااو التااوفري  
وال معىن املال  وإ ا املقصود هاو املعاىن االصاطالحي ملسامى معاني  وهاو تادبري 

ده  ويبحااااث فيااااه علاااام االقتصاااااد  وإمااااا شاااا ون املااااال  إمااااا بتكثااااريه وأتمااااني إ ااااا
 ويبحث فيه النظام االقتصادي.   بكيفية توزيعه

كاال منهمااا يبحااث    والنظااام االقتصااادي وإنااه وإن كااان علاام االقتصاااد 
 ومفهاااوم أحااادمها غاااري مفهاااوم ا شاااي ان  تلفاااان متغاااايران مااايف االقتصااااد ولكنه

وال يتااااأ ر هبااااا  بقلتهااااا فالنظااااام االقتصااااادي ال خيتلااااف بكثاااارة الثااااروة وال  اآلخاااار.
مان وال بوجاه   وكثرة الثاروة وقلتهاا ال يا  ر فيهاا شاكل النظاام االقتصاادي  مطلقاً.
كاان مان اخلطاأ الفاادح جعال االقتصااد موضاوعاً واحاداً يبحاث    وعلياه الوجوه.

 ألنّااااااه ياااااا دي إمااااااا إىل اخلطااااااأ يف إدرا  املشاااااااكل علااااااى اعتباااااااره شااااااي اً واحااااااداً.
أي  وإمااااا إىل سااااوء فهاااام العواماااال الاااا ي تااااوفر الثااااروة  تهااااا االقتصااااادية املااااراد معاجل

  أي إ اااده وألّن تاادبري أماور اجلماعااة ماان حياث تااوفري املااال  توجادها يف الاابالد.
فيجاب أن  وتدبري أمور اجلماعة من حياث توزياع املاال املادبنر شايء خخار. شيء 
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ق الاااااااعال يتإذ األو  ه اعاااااااث تاااااادبري مااااااادة املااااااال عاااااان  ااااااث تاااااادبري توزيال  ااااااافصااااااايُ 
باره اوهلاذا  اب  اث النظاام االقتصاادي ابعتا والثام يتعلق ابلفكار. ائل اابلوس

 و اث علام االقتصااد ابعتبااره ويتاأ ر هباا. ر يف وجهاة النظار يف احليااة افكراً ي  ا
والبحااث املهاام منهمااا هااو النظااام  وال عالقااة لااه بوجهااة النظاار يف احلياااة. علماااً 

 ووسااائل االقتصااادية تاادور حااول حاجااات اإلنسااان  ألّن املشااكلة االقتصااادي.
فااألن  وعااا أن الوسااائل موجااودة يف الكااون  واالنتفاااع هبااذه الوسااائل. إشااباعها 

باااااال إن إشااااااباع  إنتاجهااااااا ال يساااااابب مشااااااكلة أساسااااااية يف إشااااااباع احلاجااااااات 
وإ ااااا املشااااكلة  أو إ ادهااااا. ياااادفع اإلنسااااان إلنتاااااج هااااذه الوسااااائل  احلاجااااات

أي يف اجملتمع ومجة عن ملكني الّناس من االنتفااع  ت الّناس املوجودة يف عالقا
أي ومجاااة عااان موضاااوع حياااازة النّااااس هلاااذه  أو عااادم ملكيااانهم. الوساااائل  هباااذه

 وهو الذي حيتااج إىل عاالج. فيكون هو أساس املشكلة االقتصادية  الوسائل.
إنتااج ال مان  وعلى ذلك فاملشاكلة االقتصاادية ختياة مان موضاوع حياازة املنفعاة 

 الوسائل ال ي تعطي هذه املنفعة.

 أساس النظام االقتصادي
املنفعااة هااي صااالحية الشاايء إلشااباع حاجااة اإلنسااان. فهااي تتكااون ماان 
أماارين: أحاادمها مبلااش مااا يشااعر بااه اإلنسااان ماان الرغبااة يف احلصااول علااى شاايء 
ُمعااااني. والثااااام املاااازا  الكامنااااة يف نفااااس الشاااايء  وصااااالحيتها إلشااااباع حاجااااة 

ن  ولاايس حاجااة فاارد معااني. وهااذه املنفعااة إمااا و،ااة عاان جهااد اإلنسااان  اإلنسااا
أو عااان املاااال  أو عنهماااا معااااً. وتشااامل كلماااة جهاااد اإلنساااان: اجلهاااد الفكاااري  
واجلهااد اجلساامي الااذي يبذلااه إل اااد مااال  أو منفعااة مااال. وتشاامل كلمااة املااال  
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ة  إماا ابساتهال  عيناه ونل لالنتفاع به  ابلشاراء أو اإلجاارة أو اإلعاار ات م  اكل ما يُ 
إفناًء كالتفاحة  أو بعدم اساتهالكها كالسايارة  وإماا ابالنتفااع باه ماع بقااء عيناه  
كاملنخال إعاارة  وكسااكىن الادار الاا ي يف حياازة غااريه إجاارة. ويشاامل املاال النقااد  
كالاااذهب والفضاااة  والسااالع كالثيااااظ واألغذياااة  والعقاااارات كالااادور واملصاااانع  

وعااا أن املااال هااو الااذي يشاابع حاجااات اإلنسااان  ومااا وغااري ذلااك إااا يتمااول. 
جهد اإلنساان إالّ أداة للحصاول علاى املاال عينااً ومنفعاة  لاذلك كاان املاال هاو 
أساااس املنفعااة. وأمااا جهااد اإلنسااان فهااو ماان الوسااائل  الاا ي ملكاان ماان احلصااول 
علاااى املاااال. ومااان هناااا كاااان اإلنساااان بفطرتاااه يساااعى للحصاااول علاااى هاااذا املاااال 

وعلياااه يكاااون جهاااد اإلنساااان واملااااُل مهاااا األداة الااا ي تساااتخدم إلشاااباع ليحاااوزه. 
حاجااات اإلنسااان  ومهااا الثااروة الاا ي يسااعى اإلنسااان للحصااول عليهااا ليحوزهااا. 

 فالثروة هي جمموع املال واجلهد. 
وحيازة األفراد للثروة تكون إما من أفراد خخرين كحيازة املال ابهلبة  وإماا 

ال اخلااام مباشاارة  وتكااون إمااا حيااازة للعااني اسااتهالكاً ماان غااري األفااراد كحيااازة املاا
وانتفاعااااااً  كحياااااازة التفاحاااااة وحياااااازة الااااادار ملكااااااً  وإماااااا حياااااازة ملنفعاااااة العاااااني  
كاست جار الدار  وإماا حياازة للمنفعاة النا،اة عان جهاد اإلنساان  كخريطاة دار 

 من مهندس. 
وإجاارة  وهذه احليازة اميع ما تصدي علياه إماا أن تكاون بعاوض كاالبيع

املاااال وإجاااارة األجاااري  وإماااا بغاااري عاااوض كاهلباااة واإلرث والعارياااة. وعلاااى ذلاااك 
فاملشااكلة االقتصااادية إ ااا هااي يف حيااازة الثااروة  وليساات يف إ اااد الثااروة. وهااي 
أتم من النظرة إىل احليازة أي امللكية  ومن سوء التصرف يف هذه امللكية  ومن 

م من غري ذلك مطلقاً. وهلاذا كانات معاجلاة سوء توزيع الثروة بني الّناس  وال أت
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 هذه الناحية هي أساس النظام االقتصادي. 
وعلاااى ذلاااك فاألسااااس الاااذي يباااىن علياااه النظاااام االقتصاااادي قاااائم علاااى 

 امللكية  والتصرف يف امللكية  وتوزيع الثروة بني الّناس.  : الث قواعد هي

 نظرة اإلسالم إىل االقتصاد
أن   مادة الثروة عان نظرتاه إىل االنتفااع هباا  وعناده تلف نظرة اإلسالم إىل

الوساااائل الااا ي تعطاااي املنفعاااة شااايء  وحياااازة املنفعاااة شااايء خخااار. فاملاااال وجهاااد 
اإلنسااان مهااا مااادة الثااروة  ومهااا الوسااائل الاا ي تعطااي املنفعااة  ووضااعهما يف نظاار 
اإلسالم من حيث وجودمهاا يف احليااة الادنيا  ومان حياث إنتاجهماا خيتلاف عان 
وضع االنتفاع هبما  وعن كيفية حيازة هاذه املنفعاة. فهاو قاد تادّخل يف االنتفااع 

كاااخلمر وامليتااة  كمااا ابلثااروة تاادخاًل واضااحاً  فحاارنم االنتفاااع ماان بعااح األمااوال  
ارُم أكلاه   حرنم االنتفاع من بعح جهود اإلنسان  كالرقص والبغاء فحارنم بياع ماا ح 

م القيام به مان األعماال. هاذا مان حياث االنتفااع من األموال  وحرنم إجارة ما ح رُ 
حيازهتما فقد شرع أحكاماً متعاددة  ابملال  وجهد اإلنسان. أما من حيث كيفية

حليازة الثروة  كأحكام الصايد  وإحيااء املاوات  وكأحكاام اإلجاارة واالستصاناع  
 وكأحكام اإلرث واهلبة والوصية.

ازهتا  أما ابلنسبة ملادة الثروة من هذا ابلنسبة لالنتفاع ابلثروة وكيفية حي
فألن اإلسالم قد حث على إنتاجها  ورّغب فيه حني رّغب   حيث إنتاجها

ابلكسب بشكل عام  ومل يتدخل ببيان كيفية ز دة اإلنتاج  ومقدار ما ينتج  
بل تر  ذلك للناس حيققونه كما يريدون. وأما من حيث وجودها فاملال 
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ودًا طبيعياً  وخلقه   سبحانه وتعاىل مسخراً موجود يف احلياة الدنيا وج
  تعاىل: لإلنسان  قال                  :وقال  

                                          
  :وقال                                     :وقال 
                                       

                                       

         
  ال:اوق    

                      الاوق:                

         يف هذه اآل ت وما شاهبها أنه خلق املال  نّي ا. فب 
وخلق جهد اإلنسان  ومل يتعرض لشيء خخر يتعلق به  إا يدل على أننه مل 
يتدخل يف مادة املال  وال يف جهد اإلنسان  سو  أنه بنين أنه خلقها لينتفع 

ة  وال يوجد نص شرعي يدل على هبا الّناس. وكذلك مل يتدخل يف إنتاج الثرو 
العكس من ذلك  د النصوال أن اإلسالم تدخل يف إنتاج الثروة  بل على 
يف استخراج املال  ويف حتسني  الشرعية تدل على أن الشرع تر  األمر للناس

أخرج مسلم من طريق عائشة رضي   عنها ومن طريق جهد اإلنسان  فقد 
نتم أعلم أ» :قال يف موضوع أتبري النخل أنس رضي   عنه أن رسول   

وسكت عنهم   وكان الناس يستصنعون يف أ م الرسول   «أبمر دنياكم
ح  إن منهم من كان يصنع األسلحة مثل خباظ رضي   عنه الذي كانت 
صناعته السيوف يف اجلاهلية واستمر عليها بعد إسالمه رضي   عنه  وقصته   

مع العاال بن وائل السهمي عندما اشم  السيوف  كما يف سرية ابن هشام 
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قال له: يف اجلنة أقضيك من خباظ  فلما جاء خباظ العاال  يتقاضاه الثمن 
ر  إنتاج املال إىل الّناس  ينتجونه اأن الشرع تر  أ م  وهذا يدل على  ...استهزاءً 

 . سب خ هتم ومعرفتهم
النظاام االقتصاادي   وعلى هذا فألنّاه تباني مان ذلاك أن اإلساالم ينظار يف

ال يف علم االقتصاد  و عل االنتفاع ابلثروة  وكيفياة حياازة هاذه املنفعاة موضاوع 
  ثه  ومل يتعرض إلنتاج الثروة  وال إىل وسائل املنفعة مطلقاً. 

 سياسة االقتصاد يف اإلسالم
سياسة االقتصاد هي اهلادف الاذي ترماى إلياه األحكاام الا ي تعاا  تادبري 

وسياسة االقتصاد يف اإلسالم هي ضمان حتقيق اإلشباع جلمياع  ان.أمور اإلنس
وملكينااااه ماااان إشااااباع احلاجااااات  احلاجااااات األساسااااية لكاااال فاااارد إشااااباعاً كلياااااً 

له طراز خاال مان  ابعتباره يعيش يف جمتمع معني  الكمالية بقدر ما يستطيع 
يشااون يف ال إىل جممااوع األفااراد الااذين يع فهااو ينظاار إىل كاال فاارد بعينااه  العاايش 
وينظر إليه ابعتباره إنساوً أواًل ال بد من إشباع مجيع حاجاته األساساية  البالد.

 ّ ابعتباااار فرديتاااه املشخصاااة اثنيااااً بتمكيناااه مااان إشاااباع حاجاتاااه  إشاااباعاً كليااااً 
وينظر إليه يف نفس الوقت ابعتباره مرتبطاً ماع غاريه  الكمالية بقدر ما يستطيع.

اااارين  بعالقااااات معينااااة  وعلااااى هااااذا فااااألن  ت ساااايرياً معيناااااً حسااااب طااااراز خاااااال. ُتس 
 سياسااة االقتصاااد يف اإلسااالم ليساات لرفااع مسااتو  املعيشااة يف الاابالد فحسااب 

وال هااي جللااب الرفاهيااة  دون النظاار إىل ضاامان انتفاااع كاال فاارد ماان هااذا العاايش 
دون النظار إىل ضامان  للناس وتركهم أحراراً يف األخذ منهاا بقادر ماا يتمكناون 

وإ اا هاي معاجلاة املشااكل األساساية لكال  ش لكال فارد مانهم أ ً كاان حق العي
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  هوملكينه من رفع مستو  عيش فرد ابعتباره إنساوً يعيش طبق عالقات معينة 
وهباذا  تلاف عان غريهاا مان  وحتقيق الرفاهية لنفسه يف طراز خاال من العيش.

 السياسات االقتصادية.
ام االقتصااااااد لإلنساااااان  عااااال فاإلساااااالم يف الوقااااات الاااااذي ُيشااااارِّع أحكااااا

للفاارد. ويف الوقاات الااذي يعماال لضاامان حااق العاايش  والتمكااني  موجهاااً  التشااريع
ماان الرفاهيااة   عاال ذلااك يتحقااق يف جمتمااع معااني  لااه طااراز خاااال ماان العاايش. 
فهااو ينظاار إىل مااا  ااب أن يكااون عليااه اجملتمااع  يف الوقاات الااذي ينظاار فيااه إىل 

ة  و عال نظرتاه إىل ماا  اب أن يكاون علياه ضمان العيش والتمكني من الرفاهي
اجملتمع أساساً يف نظرته إىل العيش والرفاهية. ولذلك ،اد األحكاام الشارعية قاد 
ضامنت تااوفري إشااباع مجيااع احلاجااات األساسااية إشاباعاً كلياااً لكاال فاارد ماان أفااراد 
رعية الدولة اإلسالمية  من مأكل وملابس ومساكن  وذلاك بفارض العمال علاى 

ادر  ح  يوفر لنفسه احلاجات األساسية له وملن ،ب علياه نفقاتهم. الرجل الق
وفرضااها علااى املولااود لااه  وعلااى الااوارث إن مل يكاان قااادراً علااى العماال. أو علااى 
بياات املااال إن مل يوجااد ماان ،ااب علاايهم نفقتااه. وهبااذا ضاامن اإلسااالم لكاال فاارد 

أن مااان بعيناااه أن يشااابع احلاجاااات الااا ي ال باااد لإلنساااان مااان حياااث هاااو إنساااان 
هااااذا الفاااارد علااااى التمتااااع  يشاااابعها  وهااااي املأكاااال وامللاااابس واملسااااكن.  ّ حااااثّ 

ابلطيبات  واألخذ من زينة احلياة الدنيا ما يساتطيع. ومناع الدولاة أن أتخاذ مان 
مالاااه ضاااارائب  إاااا هااااو فااارض علااااى مجيااااع املسااالمني  إالّ إااااا يزياااد علااااى كفايااااة 

و كانااات حاجاااات كمالياااة. حاجاتاااه  الااا ي يشااابعها فعااااًل يف حياتاااه العادياااة  ولااا
وبااذلك ضاامن تااوفري حااق العاايش لكاال فاارد بعينااه  وأ ح لااه الرفاهيااة يف احلياااة. 

املااال هلااذا الفاارد يف إشااباع حاجاتااه األساسااية وهااو يف نفااس الوقاات حاادد كسااب 
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عالقاتاه علاى طاراز خااال. فحاّرم إنتااج اخلمار  والكمالية يف حدود معينة. وجعل
ت هااا ابلنساابة لااه مااادة اقتصااادية. وحااّرم أكاال واسااتهالكها عاال كاال مساالم  ومل يع

الراب والتعامل به على كل من حيملون التابعية اإلسالمية  ومل يعت ها ابلنسبة هلم 
مااادة اقتصااادية  سااواء أكااانوا مساالمني أم غااري مساالمني  فجعاال الوضااع الااذي 
ع  اااب أن يكاااون علياااه اجملتماااع حاااني االنتفااااع ابملاااال أماااراً أساساااياً عناااد االنتفاااا 

 ابملادة االقتصادية. 
ومل يفصله  ومن ذلك يتبني أن اإلسالم مل يفصل الفرد عن كونه إنساوً  

عن فردينته. ومل يفصل اعتبار ما  ب أن يكون عليه اجملتمع عن  كألنسان
ضمان إشباع احلاجات األساسية لكل فرد  وملكينه من إشباع حاجاته 

أن يكون عليه اجملتمع أمرين الكمالية  بل جعل إشباع احلاجات وما  ب 
متالزمني  ال ينفصل أحدمها عن اآلخر  ولكن  يث  عل ما  ب أن يكون 
عليه اجملتمع أساسًا إلشباع احلاجات. ومن أجل إشباع مجيع احلاجات 

أن  من األساسية إشباعًا كليًا والتمكني من إشباع احلاجات الكمالية  ال بد
لّناس  ح  يتمكنوا من إشباع احلاجات  وال تتوفر املادة االقتصادية لد  ا

يتأتى أن تتوفر لديهم إاّل إذا سعوا لكسبها  وهلذا حث اإلسالم على 
الكسب  وعلى طلب الرزي  وعلى السعي  وجعل السعي لكسب الرزي 

على الرجل  القادر على العمل  احملتاج للنفقة على نفسه  وعلى من  فرضاً 
 : قال تعاىل ،ب عليه إعالته.                      إاّل أنه .

ليس معىن ذلك أنه تدخنل يف إنتاج الثروة أو بنّي كيفية ز دة إنتاجها  أو 
مقدار ما ينتج  ألنّه ال عالقة له بذلك. بل هو حث على العمل  وعلى  
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املال  ويف كسب املال فحسب. وقد وردت أحاديث كثرية حتث على كسب 
فإذا يداه  (رضي هللا عنه)صافح سعد بن معاذ  أن رسول هللا »احلديث: 
أضرب ابملّر واملسحاة ألنفق على : عن ذلك فقال  فسأله النيب ،قد اكتبتا
ذكره السرخسي يف  «كفان حيبهما هللا تعاىل: يده وقال فقّبل . عيايل

ما أكل : »أنه قال  ورو  البخاري من طريق املقدام عن النيب املبسوال.
مرَّ بقوم من  أن عمر  وروي «يده أحٌد طعاما  قط خريا  من أن أيكل من عمل
هم : فقيل ؟من هؤالء: فقال  القراء فرآهم جلوسا  قد نكسوا رؤوسهم

أال أنبئكم من . أيكلون أموال الّناس ،املتأكلون ولكنهم  كالّ : فقال ،املتوكلون
مّث يتوكل على ربه   هو الذي يُلقي احَلبَّ يف األرض: فقال .فقيل نعم واملتوكلون
وهكذا  د اآل ت واألحاديث حتث  ذكره السرخسي يف املبسوال. .عز وجل

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 اآل ت وما شاهبها تدل داللة .
واضحة على أن األحكام الشرعية املتعلقة ابالقتصاد هتدف إىل كسب املال  

الكسب  وأمرهم ابالنتفاع  حث األفراد علىوالتمتع ابلطيبات. فاإلسالم 
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ثروة ال ي يكسبو ا  وذلك لتحقيق التقدم االقتصادي يف البالد  وإلشباع ابل
احلاجات األساسية لكل فرد  وملكينه من إشباع حاجاته الكمالية. ومن أجل 
مراعاة حصول املسلم على املال  د اإلسالم حني شرع األحكام املتعلقة 

وز هبا اإلنسان راعى عدم تعقيد هذه الكيفية ال ي حي  بكيفية حيازة الثروة
املال  فجعلها بسيطة كل البساطة. إذ قد حدد أسباظ التملك  وحدد العقود 
ال ي  ري هبا تبادل امللكية  وأطلق لإلنسان أن يبدع يف األساليب والوسائل  
ال ي يكسب هبا حني مل يتدخل يف إنتاج الثروة. وقد جعل األسباظ والعقود 

وأحكامًا شرعية  تدخل حتتها مسائل  خطوطًا عريضة  حتوي قواعد شرعية 
متعددة  وتقاس عليها أحكام متعددة. فشرع العمل وبنّي أحكامه  وتر  

اء وصانعًا وزارعًا وغري ذلك  وجعل اهلدية على ّّ لإلنسان أن يعمل  اراً وحذ
وجه  يث تقاس عليها العطية مثاًل يف جعلها سببًا للملك  وجعل اإلجارة 

عليها الوكالة مثاًل يف استحقاي أجرة الوكيل. وهكذا على حال  يث تقاس 
 د أسباظ التملك  والعقود قد بّينها الشارع  وحددها يف معان  عامة  وهذا 
 علها شاملة كل ما يتجدد من احلوادث  ولكنها ال تتجدد بتجدد 
املعامالت  لوجوظ تقيد الّناس ابملعامالت ال ي وردت يف الشرع  ولكنها 

كل ما يتجدد من حوادث  مهما بلغت ومهما تعددت. وهبذا   تنطبق على
يسري املسلم يف كسب املال سريًا حثيثًا دون أن تقف يف طريقه عقبات حتول 
بينه وبني الكسب  مع احلرال على أن  عل كسبه طيبًا حالاًل. وبذلك يتوفر 

ّث لكل فرد ما يشبع له احلاجات ال ي تتطلب اإلشباع. ومل يكتف اإلسالم  
الفرد  وال جعل اإلشباع مقصورًا على كسب األفراد  بل جعل بيت املال 
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جلميع الرعية ينفق عليهم منه  وجعل إعالة العاجز فرضًا على الدولة  وتوفري 
احلاجات لسّمة واجبًا من واجباهتا  ألّن عليها حق الرعاية  رو  البخاري عن 

الّناس راع وهو  ام الذي علىاإلم»ابن عمر قال: قال عليه الصالة والسالم: 
جعل   ومن أجل أن تقوم الدولة عا أوجبه الشرع عليها .«مسئول عن رعيته

هلا سلطة جباية أموال معينة جباية دائمية كاجلزية واخلراج  وجعل أموال الزكاة 
يف بيت املال  وجعل هلا حق جباية ما هو فرض على مجيع املسلمني كألصالح 

يات  وإطعام اجلائعني  وما شاكل ذلك. وجعل امللكية وبناء املستشف  الطري
العامة حتت إدارهتا تتوالها هي  ومنع األفراد من أن يتولوها  ومنعها من أن 
ها أو تعطيهم إدارهتا. ألّن الوالية العامة هي لو  األمر  وال  وز  مللكهم إ ن

امللكية العامة من  ألحد من الرعية أن يقوم هبا إاّل بتولية من و  األمر. وهذه
بمول وحديد و اس وما شاكل ذلك أموال ال بد من استغالهلا وتنميتها  
لتحقيق التقدم االقتصادي لسّمة  ألّن هذه األموال لسّمة  والدولة تتوالها 
لتنميتها وإدارهتا. فألذا قامت الدولة بتوفري األموال  و ضت أبعباء رعاية 

فقد توفرت الثروة ال ي   ال  والسعي إىل الرزيالش ون  وقام كل فرد بكسب امل
تكفي إلشباع مجيع احلاجات األساسية إشباعًا كلياً  وإشباع احلاجات 
الكمالية. إاّل أن هذا التقدم االقتصادي ابحلث على كسب املال من كل فرد  

إ ا هو من أجل استخدام املال   وجعل أموال للدولة  وإ اء امللكية العامة
إلشباع احلاجات  وليس لذات املال  وال للتفاخر به  وال إلنفاقه على وسيلة 

من طلب الدنيا حالال  » :املعاصي  أو للبطر والتج   ولذلك يقول 
أهله، وتعطفا  على جاره، جاء يوم القيامة وجهه  استعفافا  عن املسألة، وسعيا  على 
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مكاثرا ، مرائيا ، لقي هللا وهو  كالقمر ليلة البدر، ومن طلب الدنيا حالال ، مفاخرا ،
رو   .مصنف ابن أ  شيبة من طريق أ  هريرة  ورد يف «عليه غضبان

..... وهل لك اي : »أنه قال مسلم من طريق مطرِّف عن أبيه عن النيب 
ابن آدم من مالك إال ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت 

 وقال تعاىل:  «فأمضيت                     .  وليس جعل
املال أن يكون وسيلة إلشباع احلاجات  ال للتفاخر هو الذي القصد من كسب 

طلبه اإلسالم فقا  بل جعل اإلسالم تسيري االقتصاد كله أبوامر   ونواهيه أمراً 
ينسى نصيبه من  حتمياً. وأمر املسلم أن يبتغي فيما يكسبه احلياة األخر   وال

 : الدنيا قال تعاىل                         

                                     
دية أبوامر   ونواهيه ولذلك جعل فلسفة االقتصاد تسيري األعمال االقتصا

لم يف ار أمور املساالفكرة ال ي بىن عليها تدبيبناء على إدرا  الصلة اب . أي جعل 
ة حسب ما تتطلبه األحكام ااالقتصاديل األعمال ااة هي جعااجملتمع يف احلي

وجعل تدبري أمور الرعية إن حيملون التابعية  وأعماهلم الشرعية ابعتبارها ديناً  
ابعتبارها تشريعاً  فيبي  هلم ما أابحه  صادية  مقيدة ابألحكام الشرعية.االقت

 اإلسالم ويقيدهم عا قيدهم به. قال تعاىل:               

          :وقال                         

               ال:اوق                           

                  :وقال                    وقد .
ذ افانالم يال املساه الذي  عاام ابلتوجيضمن تقيد املسلمني والناس هبذه األحك
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ال ااس. قاّ لى الناة عاذه الدولافاهذه السياسة بدافع تقو     والتشريع الذي تن
 اىل: اتع                                    

    
  :وقال           

   :إىل أن يقول                    

                  ا هذه . فهو إذن بنّي الكيفية ال ي تنفذ هب
 األحكام  وبنّي الكيفية ال ي تضمن تقيدهم هبذه األحكام. 

وهكذا يشاهد أن سياسة االقتصاد يف اإلسالم مبنّية على أساس إشاباع 
احلاجات لكل فرد  ابعتباره إنساوً يعيش يف جمتماع معاني  وعلاى كساب الثاروة 
 لتااااوفري مااااا يشاااابع احلاجااااات. وقائمااااة علااااى فكاااارة واحاااادة هااااي تساااايري األعمااااال
ابألحكاااام الشااارعية ومنفاااذة مااان كااال فااارد بااادافع تقاااو     وابلتنفياااذ مااان قبااال 

 الدولة  ابلتوجيه وابلتشريع.

 القواعد االقتصادية العامة 
يتبااني ماان اسااتقراء األحكااام الشاارعية املتعلقااة ابالقتصاااد أن اإلسااالم إ ااا 
 يعاااااا  موضاااااوع ملكاااااني النّااااااس مااااان االنتفااااااع ابلثاااااروة. وأن هاااااذه هاااااي املشاااااكلة
االقتصادية للمجتمع يف نظره. وهو حني يبحث االقتصاد إ ا يبحث يف حياازة 
الثاااروة  ويف تصااارف النّااااس هباااا  ويف توزيعهاااا بيااانهم. وعلاااى هاااذا فاااألن األحكاااام 

امللكياة  والتصارف يف امللكياة   :املتعلقة ابالقتصاد مبنيّاة علاى  االث قواعاد هاي
 وتوزيع الثروة بني الّناس.

ث هي ملكية فهي   ابعتباره مالك امللك من أما امللكية من حي



 67 

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

       . فاملال   وحده  إال أن   سبحانه وتعاىل استخلف بت
 : اإلنسان على املال  وأمدهم به  فجعل هلم حق ملكيته  قال تعاىل   

                 :وقال               ومن هنا  د .
 فيقول   يضيف املال له  حني يبنّي أصل ملكية املال  أن       

 فيقول:   يضيف امللكية هلم  وحني يبني انتقال امللكية للناس          

                                  

                      غري أن حق امللكية هذا الذي جاء .
به حق امللكية  ال  فلهم  ابالستخالف جاء عامًا لبت اإلنسان اميع أفرادهم

امللكية الفعلية. فهم مستخل فون يف حق التملك. أما امللكية الفعلية للفرد 
املعني فقد شرال اإلسالم فيها اإلذن من   للفرد بتملكها. وهلذا فألن املال إ ا 
نلكه ابلفعل م ن أ ذِّن له الشارع بتملكه  ويكون هذا اإلذن داللة خاّصة على 

أصب  له امللكية للمال. فاستخالف الّناس مجيعًا يف امللكية  أن هذا الفرد قد
خالف العام  وأفاد وجود حق امللكية  واستخالف الفرد املعني يف اتاجاء ابالس

امللكية الفعلية جاء ابإلذن اخلاال  الذي جاء من الشارع للفرد يف أن 
 يتملكه. 

لاك املاال بسابب  الشرع أن هنا  ملكية فردية  فلكل فرد أن نتنّي اوقد ب
ُاار ة عاان الناايب   مــن أحــا »قااال:  ماان أسااباظ التملااك  رو  أبااو داود عاان   

وهنا  ملكية عامة لسمة كلها  رو  أيد عن رجل « حائطا  على أرض فهي له
 يفشـركاء يف ثـالث:  املسلمون»من املهاجرين قال: قال عليه الصالة والسالم: 
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ولة  فألن كال مان ماات مان املسالمني وال وهنا  ملكية للد«. املاء والكأل والنار
وارث له فماله لبيت املال  وما  ىب من خاراج وجزياة وغاري ذلاك إ اا هاو لبيات 
املااال. وللدولااة أن تضااع املااال الااذي هااو ملكهااا حيااث تشاااء   سااب األحكااام 
الشرعية. وقد بنّي الشرع األسباظ ال ي نلك هبا الفرد  واحلااالت الا ي مللاك هباا 

 األسباظ ال ي مللك هبا الدولة  ومنع ما عدا ذلك. األّمة  و 
ألّ اا  وأما التصرف يف امللكية فألنّه ابلنسبة للملكية العامة ُجعال للدولاة 

من التصارف ابمللكياة العاماة  أي الدولة  ولكن الشارع منعها  وئبة عن األّمة 
الا ي  م وأجاز هلا التصرف هبا يف غاري ذلاك  ساب األحكاا ابملبادلة أو الصلة.

وملكياااة الفااارد فالتصااارف واضااا  يف  وأماااا ابلنسااابة مللكياااة الدولاااة  بّينهاااا الشااارع.
وقاااد  وأحكاااام املعاااامالت مااان بياااع أو رهااان أو غاااري ذلاااك. أحكاااام بيااات املاااال 

وغااري ذلاااك  أجاااز الشاااارع للدولااة وللفااارد التصاارف علكيتهماااا ابملبادلااة والصااالة 
الثااروة بااني النّاااس فألنّااه  ااري يف وأمااا توزيااع   سااب األحكااام الاا ي بّينهااا الشاارع.

ويف  غاااري أن تفااااوت النّااااس يف القاااو   ويف العقاااود طبيعيااااً. أساااباظ التملاااك 
و عااااال  يااااا دي إىل تفااااااوت التوزياااااع للثاااااروة باااااني النّااااااس.  احلاجاااااة إىل اإلشاااااباع

فيمتاب علاى هاذه اإلسااءة يف التوزياع  احتمال اإلساءة يف هذا التوزيع موجوداً 
كما يمتاب عليهاا كناز أداة  وا ساره عن ف ة أخر   يدي ف ة ،مع املال بني 
ولااذلك جاااء الشاارع ننااع تااداول الثااروة  وهااي الااذهب والفضااة. التبااادل الثابتااة 

وجاااء ننااع كنااز الااذهب  ويوجااب تااداوهلا بااني مجيااع النّاااس  بااني األغنياااء فقااا 
 ولو أخرجت زكاهتما. والفضة 
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 ةـّـ أنواع امللكي
 امللكية الفردية

ن فطرة اإلنسان أن يندفع إلشباع حاجاته  ولذلك كاان مان فطرتاه أن م
حياااوز املاااال إلشاااباع هاااذه احلاجاااات  ومااان فطرتاااه أن يساااعى هلاااذه احلياااازة. ألّن 
إشااباع اإلنسااان جلوعاتااه أماار حتمااي  ال نكاان أن يقعااد عنااه. وماان هنااا كاناات 

مناه. ولاذلك   حيازة اإلنسان للثروة فاوي كو اا أماراً فطار ً هاي أمار حتماي ال باد
كانااات كااال حماولاااة ملناااع اإلنساااان مااان حياااازة الثاااروة  الفاااة للفطااارة  وكانااات كااال 
حماولااة لتحديااد حيازتااه عقاادار معااني أمااراً  الفاااً للفطاارة كااذلك. وهلااذا كااان ماان 
الطبيعي أن ال حيال بني اإلنسان وباني حياازة الثاروة  وال بيناه وباني الساعي هلاذه 

ال  وز أن تم  لإلنسان يناهلا كيف يشاء  ويساعى احليازة. إال أن هذه احليازة 
هلاااااا كياااااف يشااااااء  ويتصااااارف هباااااا كماااااا يشااااااء  ألّن هاااااذا يااااا دي إىل الفوضاااااى 

ألّن البشاار يتفاااوتون يف القااو  واحلاجااة  ؛واالضااطراظ  ويساابِّّب الشاار والفساااد
إىل اإلشباع  فألذا تركوا وشأ م حاز الثروة األقو ء وحرم منهاا الضاعفاء  وهلاك 

ضى والقاصرون  وُأ ِّم هبا املفرطون يف الشهوات. ولذلك كان ال باد مان أن املر 
يكااون ملكااني النّاااس ماان حيااازة الثااروة  وماان السااعي هلااا سااائراً علااى وجااه يضاامن 
إشباع احلاجات األساسية جلميع الّناس  ويضمن ملكينهم مان إمكانياة الوصاول 

 بد مان حتدياد هاذه إىل إشباع احلاجات غري األساسية. ومن أجل ذلك كان ال
احلياااازة بكيفياااة معينناااة  تتحقاااق فيهاااا البسااااطة   ياااث تكاااون يف متنااااول النّااااس 
مجيعاً  على تفاوت قاواهم وحاجااهتم  وتتفاق ماع الفطارة  ياث تشابع احلاجاات 
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األساسااية  وملكاان ماان الوصااول إىل إشااباع احلاجااات غااري األساسااية. وماان هنااا  
 ؛يااف  وكااان ال بااد ماان حماربااة منااع امللكيااةكااان ال بااد ماان امللكيااة احملااددة ابلك

ألّ ااااا حتاااادد سااااعي  ؛ألّ ااااا تتناااااقح مااااع الفطاااارة  وحماربااااة حتديااااد امللكيااااة ابلكاااام
اإلنساااان حلياااازة الثاااروة وهاااو يتنااااقح ماااع الفطااارة  وحمارباااة حرياااة التملاااك  ألّ اااا 
تاااا دي إىل فوضااااى العالقااااات بااااني النّاااااس  وتساااابب الشاااار والفساااااد. وقااااد جاااااء 

امللكية الفردية وحددها ابلكيف ال ابلكم  فوافق بذلك الفطارة   اإلسالم فأابح
 ونظم العالقات بني الّناس  وأ ح لإلنسان إشباع جوعاته كلها. 

 تعريف امللكية الفردية 
امللكية الفردية هي حكم شرعي مقادر ابلعاني أو املنفعاة  يقتضاي ملكاني 

ذلااااك كملكيااااة ماااان يضاااااف إليااااه ماااان انتفاعااااه ابلشاااايء  وأخااااذ العااااوض عنااااه. و 
اإلنساااان للرغيااااف والاااادار  فألنّاااه نكنااااه علكيتااااه للرغياااف أن  كلااااه  وأن يبيع ااااُه  
و خاااااذ مثناااااه  ونكناااااه علكيتاااااه للااااادار أن يساااااكنها  وأن يبيعهاااااا و خاااااذ مثنهاااااا. 
فالرغيف والدار كل منهما عني  واحلكم الشرعي املقادر فيهماا هاو إذن الشاارع 

منفعاااااة ومبادلاااااة. وهاااااذا اإلذن ابالنتفااااااع لإلنساااااان ابالنتفااااااع هبماااااا اساااااتهالكاً و 
يسااتوجب أن يااتمكن املالااك  وهااو ماان أضاايف إليااه اإلذن  ماان أكاال الرغيااف  

النسابة للرغياف  احلكام الشارعي مقادر بوسكىن الدار  كما يتمكن من بيعها. ف
ابلعااااااني  وهااااااو اإلذن ابسااااااتهالكها. وابلنساااااابة للاااااادار  احلكاااااام الشاااااارعي مقاااااادر 

ها. وعلااااى هااااذا تكااااون امللكيااااة هااااي إذن الشااااارع ابملنفعااااة  وهااااو اإلذن بسااااكنا
ابالنتفااع ابلعاني. وعلاى ذلااك فاال تثبات امللكياة إالّ و بااات الشاارع هلاا  وتقريااره 
ألساااباهبا. وإذن فااااحلق يف ملكياااة العاااني لااايس وشااا اً عااان العاااني نفساااها  وعااان 
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أي عاان كو ااا وفعااة أو غااري وفعااة  وإ ااا هااو وشاا  عاان إذن الشااارع    طبيعتهااا
جعلااه الساابب الااذي يبااي  امللااك للعااني منتجاااً املساابنب  الااذي هااو مللكهااا  وعاان

شااارعاً. وهلاااذا أذن يف مللاااك بعاااح األعياااان  ومناااع مااان مللاااك بعضاااها  وأذن يف 
بعح العقود  ومنع بعضها  فمنع مللك اخلمر واخلنزير للمسلم  كما مناع مللاك 

ية  وأذن يف البيااع مااال الااراب  ومااال القمااار ألي واحااد ماان رعيااة الدولااة اإلسااالم
فأحلاااه  ومناااع الاااراب فحرماااه  وأذن يف شاااركة العناااان  ومناااع اجلمعياااات التعاونياااة. 

 وشركات املسامهة  والتأمني. 
والتملااك املشااروع لااه شااروال. كمااا أن للتصاارف يف امللااك قيااوداً  يااث ال 
 رج امللكية عن مصلحة اجلماعاة  ومصالحة الفارد ابعتبااره جازءاً مان اجلماعاة  

داً منفصاًل  وابعتباره إنساوً يف جمتمع معني. واالنتفااع ابلعاني اململوكاة إ اا ال فر 
حصل بسلطان من الشاارع  أي أن أصال امللكياة للشاارع  وهاو أعطاهاا للفارد  
بمتياااب مناااه علاااى السااابب الشااارعي. فهاااي مللياااك مااان الشاااارع لفااارد يف اجلماعاااة 

 ك. شي اً خاصاً  مل يكن ليحق له ملكه لوال هذا التملي
على أن امللكية للعني هي ملكية لذات العني  وملكية ملنفعتها  وليست 
هي ملكية للمنفعة فقا  وإن املقصود احلقيقاي مان امللكياة هاو االنتفااع ابلعاني 

 انتفاعاً معيناً بيننه الشرع. 
وعلى ضوء هذا التعريف للملكية الفردية نكن أن يُفهم أن هنا  أسباابً 

كااااان أن يفهااااام أن هناااااا  أحاااااوااًل معيناااااة للتصااااارف هباااااذه مشاااااروعة للتملاااااك  ون
امللكيااة  ونكاان أن يفهاام أن هنااا  كيفيااة معينااة لالنتفاااع عااا نللااك  ونكاان أن 
تفهااام احلاااوادث الااا ي تعتااا  اعتاااداء علاااى حاااق امللكياااة الفردياااة. وهكاااذا نكااان أن 
ي يفهاام ماان التعريااف املعااىن احلقيقااي للحيااازة الاا ي أابحهااا الشااارع  ومعااىن السااع
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وبعبارة أخر  يدل التعريف على املعاىن احلقيقاي   هلذه احليازة واالنتفاع عا حازه
 للملكية.

 معىن امللكية
حق امللكية الفردية حق شرعي للفرد  فله أن يتملك أماوااًل منقولاة وغاري 
منقولة. وهذا احلق مصون وحمدد ابلتشريع والتوجيه. وحق امللكية هذا ماع كوناه 

الية حيددها الشارع  فألنّاه يعات أن معاىن امللكياة الفردياة هاو مصلحة ذات قيمة م
أن يكاااون للفااارد سااالطان علاااى ماااا نلاااك للتصااارف فياااه  كماااا لاااه سااالطان علاااى 
أعمالاااه االختيارياااة. ولاااذلك  اااد أن حتدياااد حاااق امللكياااة أمااار باااديهي يف حااادود 

 أوامر   ونواهيه. 
  ال ي هباا يتقارر وقد  هر حتديد امللكية هذا يف أسباظ التملك املشروعة

حق امللكية  ويف األحوال ال ي تمتب عليها العقوابت  واألحاوال الا ي ال تمتاب 
عليهاااا عقاااوابت  مثااال تعرياااف السااارقة  ومااا  تسااامى سااارقة  وتعرياااف السااالب  

كمااااا  هااار هااااذا التحديااااد أيضااااً يف حااااق التصاااارف يف   .. اخل.وتعرياااف الغصااااب
رف  واألحااوال الاا ي ُن ن ااُع فيهااا هااذا امللكيااة  واألحااوال الاا ي يباااح فيهااا هااذا التصاا

التصاااارف  ويف تعريااااف تلااااك األحااااوال وبيااااان حواد هااااا. واإلسااااالم حااااني حياااادد 
امللكياااااة ال حُي ااااادِّدها ابلكمياااااة  وإ اااااا حياااااددها ابلكيفياااااة ويظهااااار هاااااذا التحدياااااد 

 ابلكيفية ابرزاً يف األمور اآلتية: 
ك  ال يف كمياااة ة امللاااااااااظ التملاااك  وتنميابااااث أسادها مااان حياااابتحديااا - 1

 املال اململو . 
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 بتحديد كيفية التصرف.  - 2
 بكون رقبة األرض اخلراجية ملكاً للدولة ال لسفراد.  - 3
 بصريورة امللكية الفردية ملكاً عاماً ج اً يف أحوال معينة.  - 4
وعطااااء مااان قصااارت باااه الوساااائل عااان احلصاااول علاااى حاجتاااه ماااا يفاااي  - 5

 بتلك احلاجة يف حدودها. 
هباااذا يظهااار أن معاااىن امللكياااة الفردياااة هاااو إ ااااد سااالطان للفااارد علاااى ماااا و 

نلااك  علااى كيفيااة معينااة حمااددة  جعلاات امللكيااة حقاااً شاارعياً للفاارد. وقااد جعاال 
 التشاااريع صااايانة حاااق امللكياااة للفااارد واجبااااً علاااى الدولاااة  وجعااال احمامهاااا وحفظهاااا

الزاجاارة لكاال ماان وعاادم االعتااداء عليهااا أمااراً حتمياااً. ولااذلك وضااعت العقااوابت 
يعبااااث هبااااذا احلااااق  سااااواء ابلساااارقة أو الساااالب  أو أي طريااااق ماااان الطااااري غااااري 
املشااروعة. فقااد وضااع التشااريع لااه عقوبااة زاجاارة  ووضااعت التوجيهااات التهذيبيااة 
لكف النفوس عن التطلع إىل ما ليس هلاا فياه حاق مان حقاوي امللكياة  وماا هاو 

ينطبااق عليااه معااىن امللكيااة  داخاال يف ملااك اآلخاارين. فاملااال احلااالل هااو الااذي 
 واملال احلرام ليس ملكاً  وال ينطبق عليه معىن امللكية. 
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 أسباب متلك املال

املال هو كل ما يتمول مهما كانت عينه  واملقصود من سبب مللكه هاو 
نشاااأ ملكياااة املاااال للشاااخص  بعاااد أن مل يكااان إلوكااااً لاااه. وأماااا أالسااابب الاااذي 

ن أسااباظ مللااك املااال  وإ ااا هااي ماان أسااباظ املبادلااة اميااع أنواعهااا فليساات ماا
مللاك األعياان  إذ هاي مللااك عاني معيناة ماان املاال بعاني غريهااا مان املاال  فاملااال 
إلاااو  أصااااًل  وإ اااا جااار  تباااادل أعياناااه. وكاااذلك ال تااادخل تنمياااة املاااال كااارب  
التجارة  وأجرة الدار  وغلة الزرع  وما شاهبها يف أسباظ مللك املال. فأل اا وإن  

فهااي ماان   ن قااد نشااأ فيهااا بعااح املااال جديااداً  ولكنااه نشااأ عاان مااال خخااركااا
أسااباظ  اااء املااال  وليساات ماان أسااباظ مللااك املااال. واملوضااوع هااو مللُّااك املااال 
إنشاااااًء  وبعبااااارة أخاااار  هااااو احلصااااول علااااى املااااال ابتااااداًء. والفااااري بااااني أسااااباظ 

تاااداًء  أي التملااك وأسااباظ تنمياااة امللااك أن التملاااك هااو احلصااول علاااى املااال اب
احلصااول علااى أصاال املااال. وتنميااة امللااك هااي تكثااري املااال الااذي ملااك  فاملااال 

. وقااد جاااء الشاارع لكاال ماان امللااك  وماان تنميااة امللااك اثِّّاااموجااود  وإ ااا  ُِّّااي  وكُ  ر 
أبحكااام تتعلااق بااه. فااالعقود ماان بيااع وإجااارة ماان األحكااام املتعلقااة بتنميااة املااال. 

كااام املتعلقااة ابمللااك. فأسااباظ امللااك هااي والعماال ماان صاايد ومضاااربة ماان األح
أساااباظ حياااازة األصااال. وأساااباظ تنمياااة امللاااك هاااي أساااباظ تكثاااري أصااال املاااال  

 بسبب من أسباظ التملك. حيازته تالذي سبق
ولتمّلك املال أسباظ شرعية حصارها الشاارع يف أساباظ معيناة  ال  اوز 

رياف امللكياة الساابق مان تعّديها  فسبب ملكية املال حمصور عا بيننه الشارع. وتع
أّ ا حكم شرعي مقدر ابلعني أو املنفعة يقضي أن يكون إذن من الشاارع حا  
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حيصاال التملااك. وإذن ال بااد ماان أسااباظ  ذن الشااارع هبااا ليحصاال امللااك. فااألذا 
السبب الشرعي ال يوجاد ُوجد السبب الشرعي ُوجد امللك للمال  وإذا مل يوجد 

املاال بسابب شارعي أ ذِّن  باه  ّن امللكياة هاي حياازةأل ؛ملك للمال. ولو حاازه فعاالً 
الشارع. وقد حدد الشارع أساباظ التملاك أبحاوال معيناة  بّينهاا يف عادد معاني  
ومل يطلقهااا  وجعلهااا خطوطاااً عريضااة واضااحة تناادرُج حتتهااا أجاازاء متعااددة  هااي 
فاااروع منهاااا  ومساااائل مااان أحكامهاااا. ومل يعللهاااا بعلااال كلياااة معيناااة  فاااال تقااااس 

د مااان احلاجاااات إ اااا هاااو يف األماااوال كليّاااات أخااار . وذلاااك ألّن املتجااادِّ   عليهاااا
ليس يف نظام العالقاة  وإ اا هاو يف موضاوعها  احلاد ة  وليس يف املعامالت  أي 
يف أحااااوال معينااااة  تنطبااااق علااااى احلاجااااات  فكااااان ال بااااد ماااان حصاااار املعااااامالت

د من حيث هاو املتجّددة واملتعّددة  وعلى املال من حيث هو مال  وعلى اجله
جهاااد. ويف هاااذا حتدياااد للملكياااة الفردياااة علاااى الوجاااه الاااذي يتفاااق ماااع الفطااارة  
وينظم هذه امللكياة حا  حُيماى اجملتماع مان األخطاار املمتباة علاى إطالقهاا. فاألن 
امللكية الفردية مظهر من مظاهر غريزة البقاء  كما أن الازواج مظهار مان مظااهر 

ر ماان مظاااهر غرياازة التاادين. فااألذا أطلقاات غرياازة النااوع  وكمااا أن العبااادات مظهاا
هذه املظاهر يف إشباع ما تا ت طلنُب إشباعه أد  ذلك إىل الفوضى واالضاطراظ  
وإىل اإلشاااباع الشااااذ  أو اإلشاااباع اخلااااط . ولاااذلك ال باااد مااان حتدياااد الكيفياااة  
ال ي حيصل فيهاا اإلنساان علاى املاال  حا  ال ياتحكم أفاراد قالئال يف األّماة عان 

ال  وال حُيااارم الكثاااريون مااان إشاااباع بعاااح حاجااااهتم  وحااا  ال ُيساااعى طرياااق املااا
للمااال ألجاال املااال فيفقااد اإلنسااان طعاام احلياااة اهلني ااة  وننااع املااال ماان أن ينالااه 
النّاااااس  وخيتفااااي يف اخلاااازائن واملخااااازن. وهلااااذا كااااان ال بااااد ماااان حتديااااد أسااااباظ 

 التملك. 
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شااخص للمااال يتبااني وابسااتقراء األحكااام الشاارعية الاا ي تقتضااي ملكيااة ال
 أن أسباظ التملك حمصورة يف مخسة أسباظ هي: 

 العمل.  -أ  
 اإلرث.  -ظ 
 احلاجة إىل املال ألجل احلياة.  -ج 
 إعطاء الدولة من أمواهلا للرعية.  -د 
 األموال ال ي  خذها األفراد دون مقابل مال  أو ُجهد .  - اه
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 السبب األول من أسباب التملك
 العمل

ع ااان النظاار يف أيّااة عااني ماان أعيااان املااال يتبااني ماا سااواء أكاناات قااد  ن إم 
فااااألن   أم وجاااادت بفعاااال إنسااااان كااااالرغيف والساااايارة وجاااادت طبيعياااااً كااااالُفط ر 

 احلصول عليها حيتاج إىل عمل. 
وملاااا كانااات كلماااة العمااال واساااعة الداللاااة  وكاااان العمااال متعااادد األناااواع  

مل ياااام  كلمااااة العماااال علااااى و تلااااف األشااااكال  ومتنااااوع النتااااائج  فااااألن الشااااارع 
إطالقهاااا  ومل يااانص علاااى العمااال بشاااكل عاااام  وإ اااا ناااص علاااى أعماااال معينااااة 

وعلااى أنااواع العماال الاا ي تصاال   حمااددة  فباانين  يف نصااه هااذا علااى هااذه األعمااال 
تكااااون ساااابباً ماااان أسااااباظ التملااااك. وماااان اسااااتقراء األحكااااام الشاااارعية الاااا ي  ألن

املشااروع الااذي يكااون ساابباً لتملااك  نصاات علااى األعمااال يتبااني أن أنااواع العماال
 املال هي األعمال اآلتية: 

 إحياء املوات.  - 1
 استخراج ما يف ابطن األرض  أو ما يف اهلواء.  - 2
 الصيد.  - 3
 السمسرة والداللة.  - 4
 املضاربة.  - 5
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 املساقاة.  - 6
 العمل لآلخرين أبجر.  - 7

 إحياء املوات
هلااا  وال ينتفااع هبااا أحااد. وإحياؤهااا هااو املااوات هااو األرض الاا ي ال مالااك 

زراعتها أو تشجريها  أو البنااء عليهاا. وبعباارة أخار  هاو اساتعماهلا يف أي ناوع 
مااان أناااواع االساااتعمال  الاااذي يفياااد اإلحيااااء. وإحيااااء الشاااخص األرض  علهاااا 

ـــه»ملكااااً لاااه  قاااال علياااه الصاااالة والساااالم:  ـــة فهـــي ل ـــا أرضـــا  ميت رواه « مـــن أحي
 رواه أيااد «مــن أحــا  حائطــا  علــى أرض فهــي لــه»وقااال:   البخاااري عاان عماار

ــلم فهــو لــه»وقااال:  . رواه الطاا ام يف الكبااري« مــن ســبق إىل مــا ه يســبقه إليــه ُمس 
وال فااااري يف ذلااااك بااااني املساااالم والااااذمي إلطااااالي األحاديااااث  وألّن مااااا  خااااذه 

منااه  الااذمي ماان بطااون األوديااة واآلجااام ورؤوس اجلبااال ملكااه  وال  ااوز انتزاعااه 
فاااألرض املااوات أوىل أن تكااون ملكااه. وهااذا عاااّم يف كاال أرض  سااواء أكاناات 
دار إسااااالم  أم دار حاااارظ  وسااااواء أكاناااات أ ر ض اااااً عشاااارية  أم خراجيااااة. إالّ أن 
شرال التملك أن يستثمر األرض خالل مّدة  الث سنني من وضع يده عليهاا  

خالل مّدة  الث سنوات وأن يستمر هذا اإلحياء ابستغالهلا. فألذا مل يستثمرها 
مااان  رياااخ وضاااع ياااده عليهاااا  أو أمهلهاااا بعاااد ذلاااك ماااّدة  اااالث سااانوات متتالياااة 

رو  أبااااو يوسااااف يف كتاااااظ اخلااااراج عاااان سااااعيد باااان  سااااقا حااااق ملكيتااااه هلااااا 
 . ســننيلــيس جتجــر حــق بعــد ثــالث ... و قااال عماار باان اخلطاااظ: ي املساايب:

جع اال التحجااري   ااالث  أنن ُعماار  وورد يف ساانن البيهقااي عاان عماارو باان شااعيب: 
نني  فأحياها غريُه فهو أحاقُّ هباا نني  فألن تر كها ح  ملضي   الُث سِّ وقـد قالـه . سِّ
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 .م ينكروا عليه فكان إمجاعا  ـلو   على مرأى ومسمع من الصحابة عمر وعمل به

 استخراج ما يف ابطن األرض 
وماان أنااواع العماال اسااتخراج مااا يف ابطاان األرض  إااا لاايس ماان ضاارورات 

جلماعة وهو الركاز. أي إا ليس حقاً لعامة املسالمني  كماا يف التعباري الفقهاي  ا
. أمااااا إن كاااااان مااااان مناااااهفااااألن مساااااتخرجه نلااااك أربعاااااة أمخاساااااه وخياااارج اخلماااااس 

ضرور ت اجلماعة  أي كان حقاً لعامة املسلمني فألنّه يدخل يف امللكياة العاماة. 
كاااان حمااادود املقااادار ال   وضاااابطه أن ماااا كاااان مركاااوزاً يف األرض بفعااال إنساااان أو

يبلااش أن يكااون للجماعااة فيااه حاجااة فهااو ركاااز. ومااا كااان أصاالياً وللجماعااة فيااه 
حاجااة مل يكاان ركااازاً  وكااان ملكاااً عاماااً. وأّمااا مااا كااان أصاالياً ومل يكاان للجماعااة 
فيه حاجة  كاحملاجر ال ي ُتستخرج منها حجارة البناء وغريه فال يكاون ركاازاً وال 

هو داخل يف امللكية الفردية. وملكية الركاز وإخراج اخلمس منه ملكاً عاماً  بل 
ساائي عان عمارو بان شاعيب عان أبياه عان بتة ابحلديث الشريف  فقد رو  النن اث

أو   كـان يف طريـق مــأ ّ  مــا: عـن الللَقطـة فقـال سـئل رســول هللا »جاده قاال: 
ن يف طريــق ومــا ه يكــ  يف قريــة عــامرة فعّرفهــا ســنة فــإن جــاء صــاحبها وإال فلــك

ويلحاق أبناواع اساتخراج ماا يف « مأّ  وال يف قرية عـامرة ففيـه ويف الركـاز اخلمـس
يساااتخرج مناااه األكساااجني واألزوت.  األرض اساااتخراج ماااا يف اهلاااواء كاااأن ابطااان

 وكذلك استخراج كل شيء أابحه الشرع إا خلقه   وأطلق االنتفاع به. 
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 الصيد
والآلل  واملرجان واإلسفنج وما ومن أنواع العمل الصيد. فصيد السمك 

إليها من صيد البحر نلكها من يصيدها  كما هو احلال يف صيد الطري 
ملن يصيدها كذلك. قال تعاىل:   واحليوان  وما إليها من صيد ال  فأل ا ملك

                                            

           :وقال                :وقال            

                                           

                              ة ا. ورو  أبو  علب
أصيد   فقلت اي رسول هللا إان أبرض صيد أتيت رسول هللا »ت قال: ااخلش
فأخِبر ين ماذا يصلُح   وأصيد بكليب الذي ليس مبعلَّم  بكليب املعلَّم وأصيد  بقوسي
اسم هللا أّما ما ذكرت إنكم أبرض صيد فما صدت بقوسك وذكرت : يل؟ قال
وما صدت   فكلوما صدت بكلبك املعلم وذكرت اسم هللا عليه   عليه َفُكل  

َت ذكاتُه فكل  . هرواه النسائي وابن ماج« بكلبك الذي ليس مبعلم فأدرك 

 السمسرة والداللة 
  وهااو يصاادي أيضاااً السمساار اساام ملاان يعماال للغااري ابألجار  بيعاااً وشااراء

علاااى الااادالل فألنّاااه يعمااال للغاااري ابألجااار بيعااااً وشاااراء. والسمسااارة ناااوع مااان أناااواع 
األعمااال الاا ي نلااك هبااا املااال شاارعاً. فقااد رو  أبااو داود عاان قاايس باان أ  غاارزة 

ُنسااّمى السماساارة  فمااّر بنااا رسااول    الكنااام قااال كنااا يف عهااد رسااول   
 إن البيـــع حيضـــره  اي معشـــر التجـــار»قاااال: فساااماو ابسااام هاااو أحسااان مناااه ف
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ومعنااااه أناااه يباااالش يف وصاااف سااالعته حااا   .«اللغـــو واحللـــف فشـــوبوه ابلصـــدقة
يااتكلم عااا هااو لغااو  وقااد  ااازف يف احللااف لاامويج ساالعته  فيُان ااد ُظ إىل الصناادقة 

للبياع والشاراء ليمحو أ ر ذلك. وال بد من أن يكون العمال الاذي اسات جر علياه 
لاااه الااادار  ابلسااالعة وإماااا ابملااادة. فاااألذا اساااتأجره ليبياااع لاااه  أو ليشااامي معلومااااً  إماااا

الفالنيااة  أو املتاااع الفااالم صاا   وكااذلك إذا اسااتأجره ليبيااع لااه  أو ليشاامي لااه 
 يوماً إىل الليل ص   وأما إذا استأجره لعمل جمهول فهو فاسد. 

ولااايس مااان السمسااارة ماااا يفعلاااه بعاااح األجاااراء  وهاااو أن يرسااال التااااجر 
اًل عنااه ليشاامي لااه بضاااعة ماان خخاار  فيعطيااه اآلخاار مااااًل مقاباال شاارائه ماان رسااو 

عنده فال حيسبها من الثمن بل  خذها له ابعتبارها  سرة من التاجر  وهو ما 
يسااامى عناااادهم القومسااايون. فهااااذا ال يعتااا   ساااارة  ألّن الشاااخص وكياااال عاااان 

للرسااول.  التاااجر الااذي يشاامي لااه  فمااا ياانقص ماان الااثمن هااو للمشاامي  ولاايس
ال  ل الاذي أرساله إالّ أن يساامِّ  باه املرسِّ ولذلك حيرم عليه أخذه  بل هو للمرسِّ

ليشاامي لااه شااي اً  وأعطاااه البااائع  هوز  وكااذلك لااو أرساال خادمااه أو صااديقفيجاا
مااااًل  أي قومساايووً مقاباال شاارائه ماان عنااده  فألنّااه ال  ااوز لااه أخااذه ألنّااه لاايس 

ااال  ولاااايس  سااارة  وإ اااا هااااو سااارقة ماااان ماااال الشااااخص  ااال  إذ هااااو للمرسِّ املرسِّ
ل.  للرسول املشمي عن املرسِّ

 املضاربة
املضاربة هي أن يشم  ا نان يف ،ارة  ويكون املال مان أحادمها والعمال 

فيكون من أحادمها   أي أن يشم  ب د ن  من شخص ومال من خخر  من اآلخر
ثلاث الارب  العمل  واملال مان اآلخار. وأن يتفقاا علاى مقادار معاني مان الارب   ك
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مثل أن خُيرج أح ُدمها ألفاً  ويعمل فيه اآلخار  والارب  بينهماا. وال باد   أو نصفه
ن ااه وبااني املااال  ألّن املضاااربة تقتضااي  ماان تسااليم املااال إىل العاماال  وأن خُي لّااى با يا 
تساااليم املاااال للمضاااارظ. وللعامااال أن يشااامال علاااى رظ املاااال  لاااث الااارب   أو 

بعااد أن يكاون ذلااك معلوماااً جاازءاً ماان أجاازاء  وألّن أو مااا يتفقااان عليااه    نصافه
اسااااتحقاي املضااااارظ الاااارب  بعملااااه  فجاااااز  مااااا يتفقااااان عليااااه ماااان قلياااال أو كثااااري  
كاااألجرة يف اإلجااارة  وكاااجلزء ماان الثماارة يف املساااقاة. فاملضاااربة نااوع ماان أنااواع 
اارعاً  فيملااك املضااارظ املااال الااذي ر ااه ماان ل ااك ش   العماال الااذي يكااون ساابباً للمِّ
 املضاااربة بعملااه  حسااب مااا اتفقااا عليااه. واملضاااربة نااوع ماان أنااواع الشااركة ألّ ااا

فعاان   شااركة ب ااد ن  ومااال  والشااركة ماان املعااامالت الاا ي نااص الشاارع علااى جوازهااا
إن هللا يقول: أان اثلث الشـريكني، مـا ه  ـن أحـد ا » :أ  هريرة قال: قال 

فيماااا رواه   وقاااال و داود.رواه أبااا «صـــاحبه، فـــإذا خانـــه خرجـــُت مـــن بينهمـــا
ـــد »الااادارقطت:  ـــإذا خـــان ي هللا علـــى الشـــريكني، مـــا ه  ـــن أحـــد ا صـــاحبه، ف

:   «أحد ا صـاحبه رفعهـا عنهمـا ورو  الطا ام يف األوساا ع انِّ اب انِّ ع بنااس  ق اال 
ـتَـَرَ  عَ »ك ان  ال ع بناُس ب ُن ع ب دِّ ال ُمطنلِّبِّ  برهر: إرَذا َدفَـَع َمـاال  ُمَضـارَبَة  اش  لَـى َصـاحر

ــَاري برــهر َذاَت َكبرــدن َرط َبــةن، فَــإرن   ، َواَل َيش  ًَ ــر ا، َواَل يـَن ــزرُل برــهر َوادراي  ــُلُك برــهر  اَل َيس 
ُهـــــَو َضـــــامرٌن، فـََرفَـــــَع َشـــــر َطُه إرىَل َرُســـــولر ا َّر  َعـــــَل فـَ وأمجاااااع «. ، فََأَجـــــازَهُ فـَ

  مااال يتاايم مضاااربة د دفااع عمااروقااعلااى جااواز املضاااربة.  الصااحابة رضااوان   علاايهم
  وقاااد دفاااع عثماااان إىل رجااال ماااااًل مضااااربة. ويف كماااا ورد يف مصااانف ابااان أ  شااايبة

املضاااربة ينشاا  املضااارظ ملكاااً لااه بعملااه يف مااال غااريه  فاملضاااربة ماان قباال املضااارظ 
عمل  وسبب من أساباظ التملاك  ولكنهاا ابلنسابة لصااحب املاال ليسات سابباً مان 

 . ا هي سبب من أسباظ تنمية امللكأسباظ التملك  وإ 
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 املساقاة 
ومااان أناااواع العمااال املسااااقاة  وهاااي أن يااادفع الشاااخص شاااجره إىل خخااار 
ليقااوم بسااقيه  وعماال سااائر مااا حيتاااج إليااه ااازء معلااوم لااه ماان مثااره. وإ ااا  ياات 
مساااقاة ألّ ااا مفاعلااة ماان السااقي. ألّن أهاال احلجاااز أكثاار حاجااة شااجرهم إىل 

ون ماان اآلابر فسااميت بااذلك. واملساااقاة هااي ماان األعمااال السااقي  ألّ اام يسااتق
رضاي   يال ي نص الشرع على جوازها. فقد رو  مسلم عن عبد   بان عمار 

أهـَل خيـِب بشـطر مـا  ـرج منهـا مـن  ـر أو  عامـَل رسـوُل هللا »قال:   عنهما
ار م اازء معلاوم   عال للعامال .«زرع مان  و،وز املساقاة يف النخال والشاجر والك 

الثماااار  وهااااذا يف الشااااجر الااااذي لااااه مثاااار فقااااا. أمااااا مااااا ال مثاااار لااااه ماااان الشااااجر  
كالصفصاف  أو له مثار غاري مقصاود كالصانوبر واأل ر ز فاال ،اوز املسااقاة علياه  
ألّن املساقاة إ ا تكون ازء من الثمرة  وهاذا ال مثارة مقصاودة لاه. إالّ أن يكاون 

فياه املسااقاة. ألنّاه يف معاىن الثمار  ألنّاه إا يقصد ورقه كالتوت والورد فألنّاه ،اوز 
 ااااء يتكااارر كااال عاااام  ونكااان أخاااذه واملسااااقاة علياااه اااازء مناااه فيثبااات لاااه مثااال 

 حكمه. 

 إجارة األجري
أي عمااًل يعملون له. قال   أجاز اإلسالم للفرد أن يستأجر ُأج راء

 تعاىل:                                        

                                          .
رضي يأن عائشة أم امل منني   أخ م عروة بن الزبري :ورو  ابن شهاظ فقال
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ر رجال  من بين الديل هاداي  وأبو بك استأجر رسول هللا »قالت:     عنها
ّريتا  وهو على دين كفار قريش فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد   خر

 وقال   تعاىل: « ثالث ليال براحلتيهما صبح ثالث          

         ورو  البخاري عن أ  هريرة قال: قال عليه الصالة  
ثالثة أان خصمهم يوم القيامة رجل أعطى يب مثّ : قال هللا عز وجل»م: والسال
ورجل استأجر أجريا  فاستوىف منه وه يعطه   ورجل ابع ُحرا  فأكل  نه  غدر
واإلجارة هي ملليك من األجري للمستأجر منفعة  وملليك من املستأجر  .«أجره

إجارة األجري إما أن  لسجري مااًل  فهي عقد على املنفعة بعوض. والعقد يف
يرد على منفعة العمل الذي يقوم به األجري  وإما أن يرد على منفعة األجري 

كان املعقود عليه هو املنفعة ال ي    نفسه  فألذا ورد العقد على منفعة العمل
حتصل من العمل  كاست جار أرابظ احلرف والصنائع ألعمال معينة   

كان    العقد على منفعة الشخصن ورد كاست جار الصباغ واحلداد والنجار. وإ
م ة والعمال. وهذا األجري إما ا  اخل كاست جار   املعقود عليه هو منفعة الشخص د 

أن يعمل للفرد فقا مّدة معلومة  كمن يشتغل يف معمل أو بستان أو مزرعة 
ألحد الّناس أبجرة معينة  أو كمو في احلكومة يف مجيع مصاحلها. وإما أن 

معينة عما يعمل  كالنجار واخلياال  ةنًا جلميع الّناس أبجر يعمل عماًل معي
اء ومن شاكلهم. واألول هو األجري اخلاال  والثام هو األجري املشم  ّّ واحلذ

 أو األجري العام.
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 عمل األجري

 حتديد العمل 

واإلجارة هي االنتفاع عنافع الشيء امل جر. وهي ابلنسبة لسجري 
ارة األجري من حتديد العمل  وحتديد املدة  االنتفاع اهده. وال بد يف إج

وحتديد األجرة  وحتديد اجلهد. فال بد من بيان نوع العمل  ح  ال يكون 
ألّن اإلجارة على اجملهول فاسدة  وال بد من حتديد مّدة العمل   ؛جمهوالً 

مياومة أو مشاهرة أو مسا ة  وال بد من حتديد أجرة العامل. عن ابن مسعود 
ورد « إذا استأجر أحدكم أجريا  فليعلمه أجره»عليه الصالة والسالم: قال: قال 

فال     وال بد من حتديد اجلهد الذي يبذله العامليف كناز العمال عن الدارقطت
  ال   تعاىل: اقون. قايكلف العمال من العمل إاّل ما يطي         

       إذا أمرتكم أبمر فأتوا منه ما »والسالم:   وقال عليه الصالة
رواه الشيخان من طريق أ  هريرة. فال  وز أن يطلب من العامل « استطعتم

أن يبذل جهدًا إاّل بقدر طاقته املعتادة. وعا أن اجلهد ال نكن ضبطه ععيار 
حقيقي  كان حتديد ساعات العمل هو أقرظ ميزان لضبطه يف اليوم الواحد. 

ات العمل ضبطًا للجهد. وحيدد معها نوع العمل  كحفر أرض فتحدد ساع
أو ق ط ع حجارة  أو س و ي سيارة  أو عمل يف   صلبة أو رخوة  وط ر ي حديد

منجم  فألنّه يبني مقدار اجلهد أيضاً. وبذلك يكون العمل قد حدد يف نوعه 
ومدته وأجرته  واجلهد الذي يبذل فيه. وعلى هذا فألن الشرع حني أابح 

تخدام العامل احتاال يف حتديد عمله  نوعًا ومدة وأجرة وجهداً. وهذا اس
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 األجر الذي  خذه األجري عوض قيامه ابلعمل ملك له ابجلهد الذي بذله. 

 نوع العمل 
فتجااااوز اإلجااااارة علااااى التجااااارة  كاااال عماااال حااااالل ،ااااوز اإلجااااارة عليااااه.

 اظ اخلصاام وعلااى نقاال جااو  وعلااى الوكالااة  وعلااى اخلدمااة  والزراعااة والصااناعة 
وعلااى طلااب  ويلهااا إىل احلاااكم  وعلااى جلااب البينااة  طالباااً كااان أو مطلااوابً 

ااااااوي  وعلااااااى حفاااااار اآلابر والبناااااااء  وعلااااااى القضاااااااء بااااااني النّاااااااس. احلقااااااوي  وس 
ونقااال الركااااظ  وعلاااى طباااع الكتاااب ونساااخ املصااااحف  السااايارات والطاااائرات 

أو علاى عمال  واإلجارة على العمال إماا أن تقاع علاى عمال معاني  وغري ذلك.
كاأّن    أو أجاري معاني فألن وقعت اإلجارة على عمل معني  موصوف يف الذِّّمة.

 أو ليسااااوي هااااذه الساااايارة  يسااااتأجر خالااااد حممااااداً للقيااااام خبياطااااة هااااذا الثااااوظ 
وال  اااوز لاااه أن يُقااايم غاااريه مقاماااه  وجاااب علاااى نفاااس األجاااري أن يقاااوم ابلعمااال 

ألّن األجاري  يقام غاريه مقاماه فألذا مرض أو عجاز عان القياام ابلعمال مل  مطلقاً 
أو هلكاات الساايارة املعينااة ال  ااب عليااه أن  وإذا تلااف الثااوظ املعااني  قااد ُعاانيِّّ 

. يقوم ابلعمل يف غريمهاا  أماا إذا وقعات اإلجاارة علاى  ألّن ناوع العمال قاد ُعانيِّّ
 أو لعماال موصااوف  أو أجااري موصااوف لعماال معااني  عااني موصااوفة يف الذّمااة 
و وز  ففي هذه احلال  وز أن يقوم األجري ابلعمل    ذفألن احلكم خيتلف حين
وإذا ماااارض أو عجااااز وجااااب عليااااه أن يُقاااايم مقامااااه ماااان  أن يُقاااايم غااااريه مقامااااه 

أين ساايارة أو  أو خياايا الثااوظ  وكااذلك  ااب عليااه أن يسااوي الساايارة  يعملااه 
ما دام ينطبق علياه وصاف العمال الاذي جار  عقاد  أي  وظ حُيضره له امل جر 

بااال هاااو  فااال يكاااون حتدياااداً هلااا  ألّن التحديااد مل يكااان للاااذات  ة علياااه اإلجااار 
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ويف هااذه احلااال  عااني مااا داماات ماان جاانس النااوع  ةحتديااد للنااوع فيكفااي فيااه أياا
ذات من نفاس  ة م أبي ال ابلذات جاعاًل اخليار له ألن   يكون تعيينه ابلوصف

عمل ايااالاذي س وحتديد نوع العمل يشمل العامال النوع الذي جر  عليه العقد.
ويشاامل العماال الااذي ساايعمل لبيااان اجلهااد الااذي  لبيااان جهااده كمهناادس مااثاًل 

وعلى ذلك يكاون حتدياد العمال ابلوصاف كتحدياده  يبذل فيه كحفر ب ر مثاًل.
ويكفااي أن يكااون يف الذّمااة  فيكفااي تعيينااه ابلوصااف كتعيينااه الااذات  ابلااذات 

أن نساااتأجر فاااالوً املهنااادس فكماااا  اااوز  غائبااااً كماااا لاااو كاااان حاضاااراً مشااااهداً.
وكمااااا  ااااوز أن  كااااذلك  ااااوز أن نسااااتأجر مهندساااااً وصاااافه كااااذا  فيتعااااني هااااو 

كاااذلك  اااوز أن نساااتأجر شخصااااً  القمااايص الفاااالم نساااتأجر شخصااااً خلياطاااة 
 .  خلياطة قميص وصفه كذا

وإذا تقبل الرجل لعمل  من األعمال فأعطااه لغاريه أبقال مان ذلاك  وربا  
ألنّااه  ااوز لااه أن ياا جر غااريه  ؛ن الثااام بشاايء  أم مل يعنااهالباااقي جاااز  سااواء أعااا

عليااااااه عثاااااال األجاااااار األول  أو دونااااااه أو ز دة عليااااااه. وعلااااااى ذلااااااك فمااااااا يفعلااااااه 
أصحاظ الصناعات  كاخلياطني والنجارين وأمثااهلم مان اسات جار عماال للعمال 
معهاام  وكااذلك مااا يفعلااه املتعهاادون ماان اساات جار عمااال للقيااام أبعمااال تعهاادوا 

ا جاااااز  سااااواء أعطااااوهم املقاااادار الااااذي أخااااذوه  أو أكثاااار أو أقاااال  ألّن هااااذا هباااا
اسااات جار ساااواء أكاااان علاااى أعماااال معيناااة  أم كاااان ملااادة معيناااة  وهاااو مااان ناااوع 

 األجري اخلاال اجلائز شرعاً. 
أماااا أتجاااريه العماااال علاااى أن  خاااذ شاااي اً مااان أجااارهم  أو وضاااعه مشااارفاً 

حين ذ يكون قاد اغتصاب جازءاً مان  عليهم على جزء من أجرهم فال  وز  ألنّه
أجاارهم الااذي قاادره هلاام  فقااد رو  أبااو داود عاان أ  سااعيد اخلاادري أن الرسااول 
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  :الشـيء يكـون بـني: وما القسـامة؟ قـال: فقلنا: قال .إاّيكم والقسامة»قاال 
يكـون  الرجـل»قاال:  ويف رواية له عن عطااء عان النايب « الّناس فينتقص منه

فلاااو قااااول متعهاااد «. فيأخـــذ مـــن حـــ  هـــذا وحـــ  هـــذاعلـــى الفئـــام مـــن الّنـــاس 
فاأعطى العماال أقال مان   كال عامال بادينار   شخصاً على أن حيضر مائة عامل

دينار ال  وز  ألّن املقدار الذي قاول عليه يعت  أجراً حمدداً لكل عامل مانهم  
فألذا أنقص منه أخذ من حقهم. أما لو قاوله على أن حيضر لاه مائاة عامال  ومل 

ر أجرة هلم  وأعطاهم أجرة أقل من املقاولة فألنه  وز  ألنّه ال يكاون أنقاص يذك
ماان أجاارهم املقاادر هلاام. ويشاامال يف حتديااد نااوع العماال أن يكااون التحديااد وفياااً 
للجهالااة  حاا  تكااون اإلجااارة علااى معلااوم  ألّن اإلجااارة علااى جمهااول فاساادة  

ة إىل مصااار بعشااارة الصاااناديق مااان البضااااعفلاااو قاااال اساااتأجرتك لتحمااال   هاااذه 
لتحملهااا   كاال طاان باادينار صاا . أو  دونااري فاإلجااارة صااحيحة. أو اسااتأجرتك

لتحملها   طناً بدينار  وما زاد فبحسااظ ذلاك جااز أيضااً. وكاذلك كال لفاظ 
يدل على إرادة يلها مجيعها. أما إذا قال له لتحمال منهاا طنااً بادينار  وماا زاد 

علياااه  قيهاااا  فاااال يصااا  ألّن املعقاااود  فبحسااااظ ذلاااك  يرياااد مهماااا يلااات مااان اب
لاااه تنقااال   كااال طااان بااادينار صااا   كماااا لاااو ها وهاااو جمهاااول. أماااا لاااو قاااال بعُضااا

اساااتأجره ليخااارج لاااه مااااء كااال مااام بقااار  جااااز. فيشااامال أن تكاااون اإلجاااارة علاااى 
 .  معلوم  فألن دخلت اجلهالة ال تص 

 مّدة العمل 
علياااه فقاااا   ماان اإلجاااارة ماااا ال باااد فياااه مااان ذكااار العمااال الاااذي يساااتأجر 

كاخلياطااة وركااوظ الساايارة إىل مكااان كااذا  وال يااذكر فيااه مااّدة  ومنهااا مااا ال بااد 
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فيه من ذكر املادة الا ي يساتأجره عليهاا فقاا  وال ياذكر فياه مقادار العمال  كاأّن 
يقول استأجرتك شهراً حتفر   ب راً أو قناة  مل حيتج إىل معرفاة القادر  وعلياه أن 

أو كثااارياً. ومنهاااا ماااا ال باااد فياااه مااان ذكااار املااادة  حيفااار ذلاااك الشاااهر  قلاااياًل حفااار
والعمل يف مثل بناء دار  وإنشاء مصفاة بمول وما شااكل ذلاك. وكال عمال ال 
يعااارف إالّ باااذكر املااادة ال باااد فياااه مااان ذكااار املااادة. ألّن اإلجاااارة  اااب أن تكاااون 
معلومة  وعدم ذكر املدة يف بعح األعمال  علها جمهولاة. وإذا كانات اإلجاارة 

ولاااة ال ،اااوز. وإذا وقعااات اإلجاااارة علاااى ماااّدة معلوماااة كشاااهر وسااانة فلااايس جمه
ألحاااادمها الفسااااخ إالّ عنااااد انقضاااااء املاااادة. وإذا أجااااره علااااى مااااّدة مكااااررة  كااااأّن 
اساااتأجر عااااماًل كااال شاااهر بعشااارين دينااااراً  لااازم العقاااد كااال شاااهر بتلااابس األجاااري 

 عقااااد أن يكااااون ذكاااار املاااادة يفماااان ابلعماااال الااااذي اساااات جر للقيااااام بااااه. وال بااااد 
اإلجارة. إالّ أنه ال يشمال يف مّدة اإلجارة أن تلي العقد  بل لو أجره نفساه يف 

وإذا ذكااارت املااادة يف العقاااد  أو كاااان   شاااهر رجاااب وهاااو يف شاااهر احملااارم صااا 
فيجااب أن حتاادد املاادة بفاامة ماان الاازمن    ذكرهااا يف العقااد ضاارور ً لنفااي اجلهالااة

 كدقيقة أو ساعة أو أسبوع أو شهر أو سنة. 

 أجرة العمل 
ويشااااامال أن يكاااااون ماااااال اإلجاااااارة معلومااااااً ابملشااااااهدة والوصاااااف الرافاااااع 

 .«إذا اســــتأجر أحــــدكم أجــــريا  فليعلمــــه أجــــره»قااااال:  للجهالااااة  ألّن الناااايب 
وعاااوض اإلجاااارة جاااائز أن يكاااون نقاااداً  وجاااائز أن يكاااون غاااري نقاااد  وجاااائز أن 

نااً جااز أن يكاون يكون مااًل  وجائز أن يكون منفعة  وكل ما جاز أن يكاون مث
عوضاااااً  علااااى شاااارال أن يكااااون معلوماااااً. أمااااا لااااو كااااان جمهااااواًل فااااال يصاااا . فلااااو 
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مااان الااازرع مل يصااا  للجهالاااة  خباااالف ماااا لاااو غاااري معلاااوم اساااتأجر احلاصاااد اااازء 
استأجره بصاع واحد  أو ُمدّ  صّ . و وز أن يستأجر األجاري بطعاماه وكساوته  

 ذلااك جااائز يف املرضااعة قااال تعاااىل:  أو  عاال لااه أجااراً مااع طعامااه وكسااوته. ألنّ 
                                  فجعااااال هلااااان النفقاااااة والكساااااوة .

على الرضاع. وإذا جاز يف املرضعة جاز يف غريها  ألنّه كله إجارة  فهي مسألة 
 من مسائل اإلجارة. 

علومااة علماااً ينفااي اجلهالااة  حاا  واحلاصاال أنااه  ااب أن تكااون األجاارة م
ياااتمكن مااان اساااتيفائها مااان غاااري منازعاااة. ألّن األصااال يف العقاااود كلهاااا أن تنفاااي 
املنازعااات باااني النّااااس. وال بااد مااان االتفااااي علاااى األجاارة قبااال البااادء يف العمااال  
ويكاااره اساااتعمال األجاااري قبااال أن يتفاااق معاااه علاااى األجااارة. وإن وقعااات اإلجاااارة 

األجاااارة ابلعقااااد  لكاااان ال  ااااب تسااااليمها إالّ بعااااد علااااى عماااال اسااااتحق العاماااال 
يف احلاااديث  العمااال  فيجاااب حين اااذ تساااليمها فاااوراً لقولاااه علياااه الصاااالة والساااالم

ورجــل ابع   رجــل أعطــى يب مثّ غــدر  يــوم القيامــة ثالثــة أان خصــمهم: »القدسااي
رواه البخااري « استأجر أجريا  فاسـتوىف منـه وه يعطـه أجـره ورجل  حرا  فأكل  نه

أ  هرياارة. أّمااا إذا اشاامال أتجياال األجاار فهااو إىل أجلااه  وإن شاارطه منجماااً  عاان
لاى ماا اتفقاا علياه. فهاو ع  يوماً يوماً  أو شهراً شهراً  أو أقل من ذلك أو أكثار

بال يكفاي ملكيناه مان االنتفااع  يستويف املساتأجر املنفعاة ابلفعال  وال ضرورة ألن  
جر أجاارياً خاصاااً ليخدمااه يف بيتااه   عاال األجاارة مسااتحقة عليااه. فلااو اسااتأ ألن  

وجااااء إىل البيااات ووضاااع نفساااه حتااات تصااارفه  اساااتحق األجااار عضاااي املااادة الااا ي 
ألنّاه وإن كاان العقاد علاى املنفعاة  ومل يساتوفها  ؛نكن االنتفااع فيهاا مان األجاري

ابلفعااال  ولكااان ملكيناااه مااان اساااتيفائها  وعااادم مباشااارته الساااتيفاء املنفعاااة كااااف 
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ألّن التقصري جاء من جهة املستأجر  ال من جهة األجاري.  ؛الستحقاي األجرة
أما األجري املشم   أو األجري العام فألنّه إذا است جر على عمال معاني يف عاني  
فااال خيلااو إمااا أن يوقعااه وهااو يف يااد األجااري كالصااباغ يصاابش يف حانوتااه  واخلياااال 

ألجار حا  يف دكانه فال ي أ مان العمال حا  يسالمها للمساتأجر  وال يساتحق ا
ن املعقاااود علياااه يف ياااده فاااال يااا أ مناااه ماااا مل يسااالمه إىل أل ؛يسااالمه مفروغااااً مناااه

ل ااك املسااتأجر  مثاال أن حيضااره املسااتأجر  العاقااد. وأمااا إن كااان يوقااع العماال يف مِّ
إىل داره ليخيا فيها  أو يصبش فيها فألنّه ي أ مان العمال  ويساتحق أجاره عجارد 

 صري مسلماً للعمل حااًل فحااًل.ألنّه يف يد املستأجر  في ؛عمله

 اجلهد الذي يبذل يف العمل 
وتقااادر  يقاااع العقاااد يف إجاااارة األجاااري علاااى منفعاااة اجلهاااد الاااذي يبذلاااه.

 وال مقيااس املنفعاة. أما اجلهد نفسه فلايس هاو مقيااس األجار  األجرة ابملنفعة.
ماااع أن   ألّن جهاااده أكثااار ؛وإال لكاااان أجااار احلّجاااار أكثااار مااان أجااار املهنااادس

 ولااايس بااادل اجلهاااد. وعلياااه فاااألن األجااار هاااو بااادل املنفعاااة  عكاااس هاااو الواقاااع.ال
فألنّاه يتفااوت كاذلك  وكما خيتلف األجر ويتفاوت ابختالف األعمال املتعاددة 

والعقااد يف   ال بتفاااوت اجلهااد. األجاار يف العماال الواحااد بتفاااوت إتقااان املنفعااة 
 فاالع ة ابملنفعاة  .ال علاى جهاد األجاري كلتا احلاالتني وقاع علاى منفعاة األجاري 

أم مناافع أجاراء  تلفاني  سواء أكانات مناافع أجاراء  تلفاني يف أعماال متعاددة 
نعاام إن املنفعااة يف األعمااال إ اااا  وال اعتبااار للجهااد مطلقااااً. يف العماال الواحااد 

أم يف العمااال الواحاااد مااان  هاااي مثااارة اجلهاااد ساااواء أكاااان يف األعماااال املختلفاااة 
وإن   ال جمارد باذل اجلهاد  ملاراد منهاا هاو املنفعاة ولكان ا األشخاال املتعاددين 
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وإذا اسااتأجر رجاااًل للبناااء فااال بااد ماان تقاادير االساات جار  كااان يالحااظ اجلهااد.
وطولاه  فألن قّدره ابلعمال فظااهر فياه املنفعاة يف بياان موضاعه  ابلزمن أو العمل.

ثااارة وإن قاااّدره ابلااازمن فاملنفعاااة فياااه تزياااد بك وعرضاااه و كاااه وماااادة البنااااء.. اخل 
 فكان وصف العمال وذكار الازمن مقياسااً للمنفعاة  وتنقص بقلتها عادة. املدة 

وال يُلاااازم ابملشااااقة غااااري  وإذا قااااّدر ابلاااازمن فااااال يعماااال أكثاااار ماااان طاقتااااه العاديااااة 
 العادية.

 حكم إجارة املنافع اجرمة
يشامال لصاحة اإلجااارة أن تكاون املنفعااة مباحاة  وال ،ااوز إجاارة األجااري 

رمااة  فااال ،ااوز إجااارة األجااري علااى ياال اخلماار ملاان يشااميها. وال فيمااا منفعتااه حم
فقاد رو  المماذي عان أناس بان   وال ميتاة  على عصرها  وال علاى يال خنزيار

  ومعتصـــــرها ،عاصـــــرها: يف اخلمـــــر عشـــــرة  لعـــــن رســـــول هللا»مالاااااك قاااااال: 
 ،ي هلـاواملشـا  ،وآكـل  نهـا ،وابئعهـا ،وسـاقيها ،واجمولة إليه ،وحاملها ،وشارهبا

ألنّاه إجاارة  ؛وكاذلك ال ،اور اإلجاارة علاى عمال مان أعماال الاراب« واملشااة له
عاان طريااق اباان مسااعود عاان الناايب  هعلااى منفعااة حمرمااة  وألنااه قااد رو  اباان ماجاا

   «أماااا مو فاااو املصاااارف  .«كلـــه وشـــاهديه وكاتبـــهؤ أنـــه لعـــن آكـــل الـــراب وم
ل ابلراب فألنّه ينظار  فاألن كاان يالبنو   ودوائر القطع ومجيع امل سسات ال ي تشتغ

 مساواء ناتج عناه وحاده الاراب  أ  له جازءاً مان أعماال الاراب واالعمل الذي است جر 
نااتج عنااه مااع غااريه ماان األعمااال راب  فألنّااه حياارم علااى املساالم القيااام هبااذا العماال  
وذلك كاملدير واحملاسبني واملدققني  وكل عمل ي دي منفعاة تتصال ابلاراب  ساواء 

  هلا بشكل مباشر  أم غري مباشار. أماا األعماال الا ي ال تتصال ابلارابأكان اتصا
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ومااا شاااكل   اسوالكنّاا  واحلااارس  اظكااالبوّ    ال بشااكل مباشاار  وال غااري مباشاار
فألنّااه  ااوز  ألنّااه اساات جار علااى منفعااة مباحااة  وألنااه ال ينطبااق عليااه مااا   ذلااك

احلكومااة   ينطبااق علااى كاتااب الااراب وشاااهديه. ومثاال مااو في املصااارف مو فااو
الاااااذين يشاااااتغلون بعملياااااات الاااااراب  مثااااال املاااااو فني الاااااذين يشاااااتغلون يف حتضاااااري 
القروض للفالحني براب  ومو في املالية الاذين يعملاون عاا هاو مان أعماال الاراب  
ومااو في دوائاار األيتااام  الاا ي تقاارض األمااوال ابلااراب  فكلهااا و ااائف حمرمااة يعتاا  

ر  ألنّاااه ينطباااق علياااه أناااه كاتاااب للاااراب أو مرتكبااااً كبااارية مااان الكباااائمااان يشاااتغل هباااا 
حياارم أن يكااون   كاال عماال ماان األعمااال الاا ي حرمهااا   تعاااىل شاااهده  وهكااذا
 .  املسلم فيه أجرياً 

كشاركات  أو االشاما  هباا ألّ اا ابطلاة شارعاً  أما األعمال احملرم ر ها 
ألنّاااه ال ف  وماااا شااااكل ذلاااك واجلمعياااات التعاونياااة  وشاااركات املساااامهة   التاااأمني

أو األعماال املمتباة  أو العقاود الفاسادة   وز للمسلم أن يباشر العقود الباطلة 
فيحارم  خياالف احلكام الشارعي.  أو عماالً  وال  وز له أن يباشار عقاداً  عليها 

ولااااو مل  وذلااااك كاااااملو ف الااااذي يكتااااب عقااااود التااااأمني  أن يكااااون أجاااارياً فيااااه.
ومثاال  أو الااذي يقباال التااأمني.  أو الااذي يفاااوض علااى شااروال التااأمني يقبلهااا 

ومثااال  املو اااف الاااذي ياااوزع األرابح  ساااب املشااام ت يف اجلمعياااات التعاونياااة 
 أو الاذي يشاتغل يف حسااابت الساندات. املو ف الذي يبيع أساهم الشاركات 

  وما شاكل ذلك. ومثل املو ف الذي يقوم ابلدعاية للجمعيات التعاونية 
إاااا  اااوز  ملاااو فني فيهاااا إن كاااان عملهااامأماااا الشاااركات املنعقااادة فجمياااع ا

وإن كان العمل ال  وز له  شرعاً أن يقوموا به جاز هلم أن يكونوا مو فني فيه 
ألنّاه ال  اوز أن  ال  اوز لاه أن يكاون مو فااً فياه   أن يباشره هاو شارعاً لنفساه
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أو أن  فمااا حاارم القيااام بااه ماان األعمااال حاارم أن ياا جر عليااه  يكااون أجاارياً فيااه.
 ن أجرياً فيه. يكو 

 حكم إجارة غري املسلم
أما األجري واملستأجر فال يشمال فيهما أن يكوو مسلم ني  أو أن يكون 
أحاادمها مساالماً. فيجااوز للمساالم أن يسااتأجر غااري املساالم مطلقاااً  لعماال الرسااول 

   وإلمجاااع الصااحابة علااى اساات جار غااري املساالمني يف أي عماال مباااح  ويف
يهود ً   أجر عليها للقيام هبا. فقد استأجر رسول   أعمال الدولة ال ي يست

أورد البخااري يف صاحيحه أن رساول   كاتباً  واساتأجر يهاود ً خخار مممجااً  و 
   اسااااتأجر مشااااركاً ليدلنااااه علااااى الطريااااق  واسااااتأجر أبااااو بكاااار وعماااار نصااااار

فكااذلك  ااوز أن   حلساااظ املااال. وكمااا  ااوز للمساالم أن يسااتأجر غااري املساالم
 جر املساالم نفسااه لغااري املساالم  للقيااام بعماال غااري حماارم. أمااا العماال احملاارم فااال ياا

 وز  سواء أكاان املساتأجر مسالماً أم غاري مسالم. وعلياه  اوز أن يا جر املسالم 
نفسه لنصرام يعمل له. وليس هذا من قبيل حبس املسلم عند الكافر إلذاللاه  

فيهااا إسااالم املسااتأجر  وال  باال هااو إجااارة نفسااه لغااريه وهااي جااائزة  وال يشاامال
نفساااه مااان  فقاااد رو  المماااذي أن عليااااً يرضاااي   عناااه  أّجااارإساااالم األجاااري. 

بذلك فلم ينكره  وألنه عقاد  يهودي  يسقي له كل دلو بتمرة  وأخ  النيب 
  معاوضااة ال يتضاامن إذالل املساالم. أمااا األعمااال الاا ي فيهااا قاارظ إىل   تعاااىل

وأداء   واحلاج  واألذان  فيها مسلماً. وذلاك كاإلماماةفيشمال أن يكون األجري 
وتعلاايم القاارخن واحلااديث  ألّ ااا ال تصاا  إالّ ماان املساالم فااال ياا جر للقيااام   الزكاااة

هباااااا إالّ مسااااالم. فالعلاااااة فيهاااااا كو اااااا ال تصااااا  إالّ مااااان املسااااالم. أماااااا إن كانااااات 
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ألنّااه يصاا  ف ؛يصاا  أداؤهااا ماان غااري املساالم  الاا ي يتقاارظ فيهااا إىل    األعمااال
ن األعمااال الاا ي تعتاا  إااا يتقاارظ فيهااا إىل   إاساات جاره للقيااام هبااا. واحلاصاال 

فألنّااه ينظاار  فااألن    وال تعتاا  إااا يتقاارظ فيهااا إىل   عنااد األجااري  عنااد املسااتأجر
فألنّااه ال  ااوز أن يسااتأجر فيهااا غااري   كاناات ال تصاا  إال ماان املساالم  كالقضاااء

فألنّاااه  اااوز اسااات جار غاااري   املسااالم  كالقتاااال املسااالم. وإن كانااات تصااا  مااان غاااري
 ااوز أن يسااتأجر للقتااال وتاادفع لااه األجاارة ماان بياات  ميلااذِّ املساالم للقيااام هبااا. فا

 املال.

 اإلجارة على العبادات واملنافع العامة 
ملنفعاة إن تعريف اإلجارة أب اا عقاد علاى املنفعاة بعاوض  واشاماال كاون ا

إىل أن   و عنااااد تطبيقااااه علااااى احلااااوادثه  يرشاااادؤ إااااا نكاااان للمسااااتأجر اسااااتيفا
اإلجااارة جااائزة علااى كاال منفعااة نكاان للمسااتأجر اسااتيفاؤها ماان األجااري  سااواء 
أكانت منفعة الشخص كاخلادم  أم منفعة العمل كالصاانع  ماا مل يارد يف النهاي 
عاان تلااك املنفعااة دلياال شاارعي  ألّن األصاال يف األشااياء اإلابحااة  واملنفعااة شاايء 

واألصاال فيهاااا التقياااد ال   ن هاااذا عقااد  أو معاملاااةإيقااال هناااا  ماان األشاااياء. وال
اإلابحااة  ألّن العقااد هااو اإلجااارة وليساات املنفعااة. أمااا املنفعااة فهااي شاايء ،ااري 
عليه املعاملة  وينصابُّ علياه العقاد  وليسات هاي معاملاة أو عقاداً. وعلاى ذلاك 

و رد نااااص يف سااااواء أ    ،ااااوز اإلجااااارة علااااى مجيااااع املنااااافع  الاااا ي مل ياااارد  ااااي عنهااااا
يكتاب لاه علاى اآللاة   جوازها  أم مل يرد. فيجوز أن يستأجر املرء رجاًل أو امرأة

ألّن ذلاك إجاارة علاى منفعاة مل يارد  اي  ؛الكاتبة صحائف معلوماة أبجار معلاوم
عنهااا  فتجااوز اإلجااارة عليهااا ولااو مل ياارد نااص يف جوازهااا. و ااوز اساات جار كيااال 
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ملا روي يف حديث سويد بن قيس  جااءو   ةيف مّدة معلوم  ووزان لعمل معلوم
من رجال يازن ابألجار  فقاال رساول   ا  نشي  فسااومنا وبعنااه  و ا رسول   

: «رواه أبااااااو داود. فهااااااذه اإلجااااااارة جااااااائزة إذ قااااااد ورد نااااااص « زن وأرجــــــح
فألنّه ينظر فيهاا فاألن كانات   سواء أكانت فرضاً  أم نفالً   اوازها. أما العبادات

عان نفساه  وأداء زكااة نفساه  فاال  اوز أخاذ  هكحجا   تعد  نفعه فاعلاهإا ال ي
ألّن األجااار عاااوض االنتفااااع  ومل حيصااال لغاااريه هاااا هناااا انتفااااع    األجااارة عليهاااا

فألجارتااه غااري جااائزة هلااذا الساابب  ألّ ااا فاارض عليااه. أمااا إن كاناات العبااادة إااا 
ن لغااريه  وكألمامتااه فأل ااا ،ااوز اإلجااارة عليهااا  وذلااك كاااألذا  يتعااد  نفعااه فاعلااه

غريه  أو كاست جار من حياج عان ميِّّات لاه  أو مان يا دي زكاتاه عناه. فاألن ذلاك  
ألنّااه عقااد علااى منفعااة بعااوض. واألجاار هنااا عااوض االنتفاااع  وقااد   كلااه جااائز

حصل بغريه فجازت اإلجارة. وأما ما رو  الممذي عان عثماان بان أ  العااال 
أن أختـذ مـؤذان  ال أيخـذ علــى   نـيبإن مـن آخـر مـا عهــد إيلَّ ال»مان أناه قاال: 

فياه عان ا ااذ املا ذن الاذي  خاذ  فهاذا احلاديث  اى الرساول  .«أجـرا   أذانه
أجراً  م ذوً له  ومل ينه عن أخذ امل ذن أجراً  وهو يدل على أن هنالك م ذنني 
 خاااذون أجاااراً  وخخااارين ال  خاااذون أجاااراً. فنهااااه عااان ا ااااذ املااا ذن إااان  خاااذ 

يه هاذا فياه تنفاري مان أخاذ األجار علاى األذان  إاا يشاعر بكراهاة أخاذ أجراً. و 
األجااارة علياااه  غاااري أناااه ال يااادل علاااى حتااارمي اإلجاااارة علاااى األذان بااال يااادل علاااى 

 جوازها مع الكراهة. 
فألنّااه  ااوز للماارء أن يسااتأجر معلماااً يعلاام أوالده  أو يعلمااه   أمااا التعلاايم

ألّن التعليم منفعة مباحة   وز أخذ  ؛هو  أو يعلم من شاء إن يرغب تعليمهم
العااوض عنهااا  فتجااوز اإلجااارة عليااه  وقااد أجاااز الشاارع أخااذ األجاارة علااى تعلاايم 
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القاارخن  فكااان جااواز أخااذ األجاارة علااى تعلاايم غااري القاارخن ماان ابظ أوىل. فقااد 
 أحق ما أخذمت عليه أجـرا  »أنه قال:  رو  البخاري عن ابن عباس عن النيب 

نعقد إمجااع الصاحابة علاى أناه  اوز أخاذ الارزي علاى التعلايم وقد ا .«كتاب هللا
من بيت املال  فجاز أخذ األجر علياه  فقاد روي عان طرياق ابان أ  شايبة عان 

كان ابملدينة ثالثة معلمني يعلمون صدقة الدمشقي عن الوضية بن عطاء قال: ي
 . عمر بن اخلطاب يرزق كل واحد مـنهم سسـة عشـر كـل شـهر فكان  الصبيان

هااذا كلااه ياادل علااى جااواز أخااذ األجاارة علااى التعلاايم. أمااا مااا ورد ماان أحاديااث ف
فأل ااا مجيعهااا منصاابة علااى النهااي عاان أخااذ األجاارة علااى   النهااي يف هااذا الباااظ

تعليم القرخن  ال النهي عن االست جار على تعليمه  وهي كلها تدل على كراهاة 
ى تعلماه. وكراهاة أخاذ أخذ األجرة على تعليم القرخن  ال على حتارمي اإلجاارة علا

ماع جاواز التاأجري   فيكره أخذ األجرة على تعليم القارخن  األجرة ال تنفي اجلواز
 عليه. 

ألّ ا منفعة نكن للمستأجر استيفاؤها   ؛وأما إجارة الطبيب فهي جائزة
ولكن ال ،وز إجارته على ال ء  ألنّه است جار على جمهول. و اوز أن يساتأجر 

نّه منفعة معلوماة  و اوز أن يساتأجر الطبياب خبدمتاه أ مااً الطبيب ليفحصه  أل
معلوماااة  ألنّاااه عمااال حمااادود  و اااوز أن يساااتأجره ليداوياااه  فاااألن مداواتاااه معلوماااة 
علمااااً وفيااااً للجهالاااة  حااا  ولاااو مل يعلااام ناااوع املااارض  إذ يكفاااي أن يعااارف أناااه 

تأجر مااريح فقااا. وإ ااا جاااز اساات جار الطبيااب ألّن الطااب منفعااة  نكاان للمساا
ماااا يااادل علاااى  اسااتيفاؤها  فتجاااوز اإلجاااارة عليهاااا. وألناااه قااد ورد عااان النااايب 

 احـــتجم»جاااواز اإلجاااارة علاااى الطاااب فقاااد رو  البخااااري عااان أناااس أناااه قاااال: 
فحجمه أبو طيبـة وأعطـاه صـاعني مـن طعـام وكلّـم مواليـه فخففـوا   رسول هللا
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بااب هبااا  فاادل وقااد كاناات احلجامااة يف ذلااك الوقاات ماان األدويااة الاا ي يتط .«عنــه
 كسـب احلجـام» : أخذ األجرة عليها على جواز أتجاري الطبياب. وأماا قولاه

فااال ياادل علااى منااع إجااارة   الااذي رواه الممااذي عاان رافااع باان خااديج« خبيــث
 احلجااام  باال ياادل علااى كراهااة التكسااب ابحلجامااة مااع إابحتهااا  باادليل أن الناايب

 ــوم والبصــل خبيثــني مــع إابحتهمــا ن أ  ادان بااام عاان معاالا. رواه مساامســى الث
 ة.اه خاصّ اتاعافالحة. هذا كله يف األجري الذي مناط

فاألن خدماتاه تعتا  مصالحة مان املصاا    وأما األجري الذي منفعته عامة
الااا ي  اااب علاااى الدولاااة توفريهاااا للنااااس  وذلاااك ألّن كااال منفعاااة يتعاااد  نفعهاااا 

املنفعااااة ماااان  األفاااراد إىل اجلماعااااة  وكاناااات اجلماعااااة حمتاجااااة إليهااااا  كاناااات هااااذه
 توفريهاااا للنااااس مجيعااااً. وذلاااك كاااأن   املصاااا  العاماااة الااا ي  اااب علاااى بيااات املاااال

يساااتأجر األماااري مااان يقضاااي باااني النّااااس مشااااهرة  وكاسااات جار ماااو في الااادوائر 
واملصااااا   وكاساااات جار املاااا ذنني واألئمااااة. وياااادخل يف املصااااا  الاااا ي  ااااب علااااى 

لتعلايم والتطبياب. أماا التعلايم فإلمجااع الدولة است جار األجراء هلاا للنااس مجيعااً ا
وألن الصااحابة علااى إعطاااء رزي املعلمااني قاادراً معيناااً ماان بياات املااال أجااراً هلاام  

وبــدل   األســري مــن الكّفــار تعلــيم عشــرة مــن أبنــاء املســلمني الرســول جعــل فــداء
  فــألن الرســول  وهااي ملااك جلميااع املساالمني. وأمااا الطااب فدائــه مــن الغنــائم

. فكاون الرساول جاءتاه اهلدياة  ومل يتصارف فجعلـه للمسـلمني ه طبيـبٌ ُأهدرَي إلي
بل جعلها للمسلمني  دليل على أن هذه اهلدية إاا هاو لعاماة   هبا  ومل  خذها

املساااالمني  وليساااات لااااه. فالرسااااول إذا جاااااءه شاااايء هديااااة  ووضااااعه للمساااالمني 
ألطبااء يكون هذا الشيء إا هو لعامة املسالمني. وعلاى ذلاك فاألن رزي ا  عامة

واملعلمااني يف بياات املااال  وإن كااان  ااوز للفاارد أن يسااتأجر طبيباااً  وأن يسااتأجر 
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معلماً. إالّ أنه  ب على الدولة أن توفر الطب والتعليم للرعية مجايعهم  ال فاري 
باااني مسااالم وذماااي  وال باااني غااات وفقاااري  ألّن هاااذا كااااألذان والقضااااء  فهاااو مااان 

نّاااس إليهااا  فهااي ماان املصااا  العامااة  وماان األمااور الاا ي يتعااد  نفعهااا  وحيتاااج ال
 األمور ال ي  ب أن توفر للرعية  وأن يضمنها بيت املال.

 من هو األجري
إن الشرع اإلسالمي يعت ابألجري كل إنسان يشتغل أبجرة  ساواء أكاان 

أم دولة. فاألجري يشمل العامل يف أي نوع مان أناواع   أم مجاعة  املستأجر فرداً 
ي يف احلكاام الشاارعي بااني أجااري الدولااة  وأجااري غريهااا. فمو ااف بااال فاار   العماال

الدولااااة  ومو ااااف اجلماعااااة  ومو ااااف الفاااارد كاااال ماااانهم عاماااال  و،ااااري علاااايهم 
أحكاااام العمااال  أي كااال مااانهم أجاااري و،اااري علااايهم أحكاااام اإلجاااارة. فاااالفالح 
أجااري  واخلااادم أجااري  وعمااال املصااانع أجااراء  وكتاااظ التجااار أجااراء  ومو فااو 

ألّن عقااااد اإلجااااارة إمااااا أن ياااارد علااااى منااااافع  ؛راء  وكاااال ماااانهم عاماااالالدولااااة أجاااا
األعيااان  وإمااا أن ياارد علااى منفعااة العماال  وإمااا أن ياارد علااى منفعااة الشااخص. 

عالقاة لاه باه. وإن إذ ال   فألن ورد على منافع األعيان مل يدخل فيه  ث األجاري
أو   ةاناااال معيااألعمااا عانائااااورد علاااى منفعاااة العمااال كاسااات جار أرابظ احلااارف والص

فهااذا هااو الااذي يتعلااق   د مة والعمااالا  ورد علااى منفعااة الشااخص  كاساات جار اخلاا
 ابألجري  أو هذا هو الذي ينطبق عليه أنه األجري.

 األساس الذي يقوم عليه تقدير األجرة
نفعااااة بعااااوض. ويشاااامال النعقاااااد اإلجااااارة أهلياااااة املاإلجااااارة عقااااد علااااى 
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ويشمال     ويشمال لصحتها رضا العاقدينالعاقدين  أبن يكون كل منهما إيزاً 
« إذا استأجر أحدكم أجـريا  فليعلمـه أجـره» :أن تكون األجرة معلومة لقوله 

هنـى   رواه الدارقطت عن ابن مسعود  وملا رو  أيد عن أ  ساعيد أن النايب
  . إالّ أنااه إذا مل تكاان األجاارة معلومااةاســتئجار األجــري حــ  يتبــني لــه أجــره عــن

اإلجاارة وصاحت  ويرجاع عناد االخاتالف يف مقادارها إىل أجار املثال.  انعقدت
األجاار عنااد عقااد اإلجااارة  أو اختلااف األجااري واملسااتأجر يف األجاار  فااألذا مل ُيساامن 

املسمى  فألنّه يرجع إىل أجار املثال. وإ اا يرجاع إىل أجار املثال قياسااً علاى املهار  
  إىل مهار املثال  ى املسامىفألنّه يرجع فيه عناد عادم التسامية  أو االخاتالف علا

ــ»وذلااك ملااا رو  النسااائي والممااذي وقااال حساان صااحي :  ُعودن أَنَّــُه ـَعــن اب ــنر َمس 
َقـاَل  َـا َحـ َّ َمـاَت فـَ ُخل  هبر ـررض  هَلَـا َصـَداق ا َوهَ  يَـد  ـَرَأة  َوهَ  يـَف  ُسئرَل َعن  رَُجـلن تـَـَزوََّج ام 

ث ُعودن هَلَا مر ُة َوهَلَا املرريَاُث ُل َصَداقر نرَساـ  اب ُن َمس  َها العردَّ َس َوال َشَطَط َوَعَليـ  ئرَها ال وَك 
َقـاَل َقَضـى َرُسـوُل ا َّر  َجعريل فـَ َنانن اأَلش  ـقن  فـََقاَم َمع قرُل ب ُن سر يفر بـرر وََع برن ـتر َواشر

ث ــَل الَّــذري َقَضــ نَّــا مر ــَرَأةن مر َفــررَح ـام  ــي َت فـَ َــا اب ــُن َمس  هلااا صااداي  :. ومعااىن قولااه«ُعودن ـهبر
اامن هلااا  نسااائها  أي مهاار مثاال مهاار نسااائها. فأوجااب الشااارع مهاار املثاال ملاان مل ُيس 

الزمااااً  مهااار. ومثااال ذلاااك إذا اختلاااف يف املهااار املسااامى. وملاااا كاااان املهااار عوضااااً 
  عقااد الزم يمتااب علااى فألنّااه يقاااس عليااه كاال عااوض  عقااد النكاااح يمتااب علااى

النظااار عااان مقابااال هاااذا العاااوض  أكاااان ماااااًل كاااالبيع أم منفعاااًة أم جهاااداً   بغاااح
لًة كما يف عقد النكاح فألنّاه حيكام فياه بعاوض املثال يف  وعلياه  .كاإلجارة  أم  ِّ

  حالااااة عاااادم تساااامية العااااوض يف العقااااد  أو االخااااتالف علااااى العااااوض املساااامى
عناد عادم التسامية   وباثمن املثال يف البياع  ولذلك حيكام أبجار املثال يف اإلجاارة

عناااد العقاااد  وعناااد االخاااتالف يف املسااامى. وعلاااى هاااذا حيكااام أبجااار املثااال عناااد 
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اختالف األجري واملستأجر على األجر املسمى  وعناد عادم تسامية األجار عناد 
يكون األجر حين ذ أجاراً مسامى. وإذا مل   العقد. فألذا عرفت األجرة عند العقد

ن األجاار أجاار املثاال. وعلااى ذلااك يكااو   تعاارف  أو اختلااف علااى األجاار املساامى
فااااألجرة قسااامان: أجااار مسااامى  وأجااار املثااال. أماااا األجااار املسااامى فيشااامال يف 
اعتباره رضا العاقدين عليه  فألذا رضي العاقدان أبجرة معينة كانات هاذه األجارة 
ر علااااى دفااااع أكثاااار منهااااا  كمااااا ال  اااا   هااااي األجاااار املساااامى  وال  اااا  املسااااتأجِّ

بال هاي األجارة الواجباة شارعاً. أماا أجار املثال فهاو  األجري على أخاذ أقال منهاا 
إذا كاااان عقاااد اإلجاااارة قاااد ورد علاااى منفعاااة   أجااار مثااال العمااال  ومثااال العامااال

إذا كاااان عقااد اإلجاااارة ورد   العماال. ويكااون أجااار املثاال أجاار مثااال العاماال فقااا
 على منفعة الشخص.

الدولة  والذي يقدر األجرة إ ا هم ذوو اخل ة يف تعيني األجرة  وليست 
وال عااارف أهااال البلاااد  بااال هااام اخلااا اء يف أجااارة العمااال  املاااراد تقااادير أجرتاااه  أو 

 العامل املراد تقدير أجرته.
فهاو املنفعاة    أما األساس الذي يقوم عليه تقدير األجرة من قبل اخلا اء

ألّن عقااااد اإلجااااارة وارد علااااى  ؛سااااواء أكاناااات منفعااااة العماااال  أم منفعااااة العاماااال
هااي األسااس الااذي يقاوم علياه تقاادير األجارة. فااال تقادر األجاارة املنفعاة  فتكاون 

ونتااااج األجاااري  وال أبدن حاااد ملساااتو  عيشاااه باااني مجاعتاااه  فاااال دخااال إلنتااااج 
األجااري  وال الرتفاااع مسااتو  املعيشااة يف تقااديرها  وإ ااا يرجااع تقااديرها للمنفعااة  

  فيااااه فبحسااااب تقاااادير اخلاااا اء لقيمااااة هااااذه املنفعااااة يف اجملتمااااع الااااذي يعيشااااون
ينظارون   وأجارة العامال  يقدرون أجارة األجاري  وحاني يقادر اخلا اء أجارة العمال

إىل قيمااة هااذه املنفعااة يف اجملتمااع  فيقاادرو ا بقيمااة املنفعااة الاا ي أداهااا العاماال أو 
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فاال  اوز أن   العمل. فألذا جر  االخاتالف علاى تقادير قيماة املنفعاة يف اجملتماع
ألّن املسألة معرفاة قيماة املنفعاة ال  ؛برأي اخل اء تقدر ابلبينة واحلجة  بل يكتفى

 إقامة بينة على مقدارها.
هااذا هااو األساااس الااذي  ااري عليااه تقاادير األجاارة  وهااو املنفعااة حسااب 
تقاادير اخلاا اء. إالّ أنااه حااني يقاادر اخلاا اء أجاار املثاال ال أجاارة العماال  أو العاماال 

ل لسجااري لااذلك العماال  فقااا  فألنّااه  ااب علاايهم أن ينظااروا إىل الشااخص املما اا
اإل اار وأن ينظاروا يف نفاس الوقات إىل زماان   أي أن ينظروا إىل العمال والعامال

 .  ألّن األجرة تتفاوت بتفاوت العمل والعامل والزمان واملكان ؛ومكانه
أن خيتااااارهم   واألصااال يف اخلاااا اء الااااذين يقاااادرون األجاااارة  أو أجاااار املثاااال

  ألن مل خيتااااارا اخلاااا اء  أو اختلفااااا عليهماااااأي املسااااتأجر واألجااااري  فاااا  العاقاااادان
 فاحملكمة أو الدولة هي صاحبة الصالحية يف تعيني ه الء اخل اء.

 األجري  ةتقدير أجر 
يناااادفع اإلنسااااان طبيعياااااً إىل بااااذل جمهااااود إلنتاااااج املااااال الااااذي يسااااد بااااه 
حاجاتاااه. وحاجاااات اإلنساااان تتعااادد  وال يساااتطيع سااادها يف عزلاااة عااان غاااريه. 

أماراً   ماع غاريه نتاائج جمهاوداهتمفيه يتبادل   اإلنسان يف جمتمع لذلك كان عيش
حتمياااً. وهلااذا فااألن اإلنسااان الااذي يعاايش يف جمتمااع يبااذل جمهااوده إلنتاااج املااال 

ألّن  ؛السااتهالكه املباشاار وللتبااادل  وال يبااذل جمهااوده لالسااتهال  املباشاار فقااا
 حاجااة إىل أن حاجاتااه متعااددة  فهااو يف حاجااة إىل أمااوال ال توجااد عنااده  ويف

لاااذلك كانااات األناااواع الااا ي  ؛يساااتفيد مااان جهاااد غاااريه مباشااارة  كاااالتعليم والطاااب
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ألنّاااه ال  ؛غاااري كافياااة إلشاااباع مجياااع حاجاتاااه  مهماااا تنوعااات وتعاااددت  ينتجهاااا
أن ماان يسااتطيع أن ينااتج مااا يشاابع مجيااع حاجاتااه عجهااوده اخلاااال  باال ال بااد 

ادلااة جمهااودات اآلخاارين يعتمااد علااى جمهااودات اآلخاارين  فهااو يف حاجااة إىل مب
وإما عال. ومان هناا كاان ال باد مان وجاود التباادل يف   إما اهد منه  الالزمة له

جهد الّناس. وعا أن هذا اجلهد قد يوضع بدله جهد خخر أو مال  صار ال باد 
ماان مقياااس حياادد قاايم اجملهااودات املبذولااة ابلنساابة لبعضااها  كااي نكاان مبادلتهااا  

راد احلصاول عليهاا لإلشاباع  لايمكن مبادلتهاا ببعضاها  أو وحيدد قيم األموال املا
أن يكااون املقياااس الااذي حياادد قاايم اجملهااودات  ماان ولااذلك كااان ال بااد  ؛اهااد

وقاااايم األمااااوال واحااااداً  حاااا  نكاااان مبادلااااة األمااااوال ببعضااااها  ومبادلااااة األمااااوال 
عجهاااودات  واجملهاااودات عجهاااودات. ولاااذلك اصاااطلحوا علاااى اجلااازاء النقااادي  

واحلصااااول علااااى   ل اإلنسااااان احلصااااول علااااى املااااال الااااالزم لإلشااااباعخيااااوّ الااااذي 
اجملهااودات الالزمااة لإلشااباع. وهااو ابلنساابة للساالعة يكااون مثناااً  وابلنساابة للجهااد 

ألنّااه يف تبااادل الساالع مقاباال لعااني الساالعة  ويف تبااادل اجملهااودات  ؛يكااون أجااراً 
غاااىًن لإلنساااان عااان ولاااذلك كاااان ال  ؛مقابااال ملنفعاااة اجلهاااد املباااذول مااان اإلنساااان

معامالت البيع  كما ال غىن له عن معاامالت اإلجاارة. إالّ أناه ال يوجاد ارتبااال 
باااني البياااع واإلجاااارة إالّ بكو ماااا معاملاااة باااني فااارد وفااارد مااان بااات اإلنساااان  وال 
تتوقاف اإلجاارة علاى البيااع  وال األجارة علاى الاثمن. ولااذلك كاان تقادير األجاارة 

  ة ألحدمها ابآلخر. وذلك ألّن الثمن هو بدل املالغري تقدير الثمن  وال عالق
فهو حتماً مال مقابل مال  سواء قدر املال ابلقيمة أو ابلثمن. أما األجرة فهي 
باادل جهااد  وال ضاارورة ألّن ينااتج هااذا اجلهااد مااااًل  باال قااد ينااتج مااااًل  وقااد ال 

ا  منااافع ن منفعااة اجلهااد غااري مقتصاارة علااى إنتاااج املااال  باال هنااإينااتج مااااًل  إذ 
مهمااا    أخاار  غااري املااال. فاجلهااد الااذي يبااذل يف الزراعااة أو التجااارة أو الصااناعة
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يناااتج ماااااًل  وتزياااد  اااروات الااابالد باااه   كااان نوعهاااا  ومهماااا قااال أو كثااار مقااادارها
مباشاااارة. أمااااا اخلاااادمات الاااا ي يقاااادمها الطبيااااب واملهناااادس واحملااااامي واملعلاااام ومااااا 

وال تزياااد  ااروة األّمااة مباشاارة. فااألذا كاااان  شاااهبها  فأل ااا جمهااودات ال تنااتج مااااًل 
  الصانع أخذ أجراً  فقد أخذه مقابل مال أنتجه  ولكن املهندس إذا أخذ أجراً 

مل  خااذه مقاباال مااال  ألنّااه مل ينااتج أي مااال. ولااذلك كااان تقاادير الااثمن مقاباال 
ماااال حتمااااً  خباااالف تقااادير منفعاااة اجلهاااد  فهاااو لااايس مقابااال ماااال  بااال مقابااال 

ون مااااًل  وقااد تكااون غااري مااال. وماان هنااا خيتلااف البيااع عاان إجااارة منفعااة قااد تكاا
األجااري  وخيتلااف الااثمن ماان حيااث التقاادير الفعلااي عاان األجاارة. علااى أنااه لاايس 
معىن اختالف البيع عن اإلجارة  والاثمن عان األجارة هاو انعادام الصالة بينهماا  

لاى اإلجاارة  بل معىن اختالفهما هو أن ال تبىن اإلجاارة علاى البياع  وال البياع ع
فاااال يقااادر الاااثمن بنااااء علاااى تقااادير األجااارة  وال تقااادر األجااارة بنااااء علاااى تقااادير 

ألّن بناء أحدمها على اآلخر يا دي إىل حتكام أمثاان السالع  الا ي ينتجهاا  ؛الثمن
األجااري ابألجاارة الاا ي يتقاضاااها  مااع أن أمثااان الساالع إ ااا تااتحكم ابملسااتأجر  ال 

أدنت إىل حتكم املساتأجر ابألجاري  ينازُل   جريابألجري  فألذا جعلت تتحكم ابأل
أجرته ويرفعها كّلما أراد   جة نزول األسعار  أو ارتفاعها  وهذا ال  اوز. ألّن 
أجااارة األجاااري بااادل منفعاااة عملاااه  فهاااي تسااااوي قيماااة منفعتاااه ماااا دامااات األجااارة 

إن  مقاادرة بينهمااا. فااال تااربا أجاارة األجااري أبمثااان الساالعة الاا ي ينتجهااا  وال يقااال
يف حاال هباوال أساعار السالعة الا ي   إجبار املستأجر على إعطاء األجرة املقادرة

ألّن ذلاااك إ اااا  ؛تااا دي إىل خساااارته  وهاااذه تااا دي إىل إخاااراج العامااال  ينتجهاااا
حي  ُصااال إذا حصااال هباااوال للسااالعة يف الساااوي كلهاااا. وهاااذا يرجاااع لتقااادير اخلااا اء 

ماااوع منفعاااة األجاااري بشاااكل ألّ ااام ينظااارون إىل جم ؛ملنفعاااة العامااال ال للمساااتأجر
عام  ال إىل حالة واحدة. وهلاذا ال ياربا تقادير األجارة باثمن السالعة وإ اا ياربا 
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 بتقدير اخل اء.
ياا دي   فااألن بناااء اإلجااارة علااى البيااع  والبيااع علااى اإلجااارة  وفااوي ذلااك

إىل حتكاام أمثااان احلاجيااات أبجاارة األجااري  مااع أن أمثااان احلاجيااات إ ااا تااتحكم 
  جااري ال أبجرتااه  فااألذا جعلاات أمثااان احلاجيااات تااتحكم أبجاارة األجااريبكفايااة األ

ااامنها لاااه  ماااع أن كفاياااة كااال  أدت إىل جعااال كفاياااة األجاااري علاااى املساااتأجر ي ض 
إنسان إ ا هي جزء من رعاية ش ونه  وهي على الدولة  ال على املستأجر. وال 

ال   ف البنياة وز ربا كفاياة األجاري ونتاجاه مطلقااً  إذ قاد يكاون األجاري ضاعي
فألذا ربطات أجرتاه عاا يناتج    يقدر إالّ على إنتاج القليل الذي هو دون حاجته

أو ابحلاجيات ال ي حيتاجها ُحرم من العيش اهلتء  وهذا ال  وز  فحق العايش 
ناتج كثارياً أم قلاياًل  وساواء أ ب أن ياوفر لكال إنساان مان رعاا  الدولاة  ساواء أ

أم غاري قاادر. فاأجره يقاّدر بقيماة منفعتاه  ساواء وف ات أكان قادراً على اإلنتااج  
. وعلاااى ذلاااك يكاااون مااان اخلطاااأ تقااادير أجااارة العامااال أبمثاااان   اجاتاااه  أم مل ت ااافِّ
الساالع الاا ي ينتجهااا  أو أبمثااان احلاجيااات الاا ي حيتاجهااا. فيكااون ماان اخلطااأ بناااء 

خاار. اإلجااارة علااى البيااع  والبيااع علااى اإلجااارة. فااال  ااوز بناااء أحاادمها علااى اآل
ولااذلك ال  ااوز بناااء الااثمن علااى األجاارة  وال بناااء األجاارة علااى الااثمن. فتقاادير 

ة  واعتباااارات ينناااثمن شااايء خخااار  وكااال  لاااه عوامااال ُمع  األجااارة شااايء  وتقااادير الااا
خاّصاااة تاااتحكم يف التقااادير. فااااألجرة تقااادر عقااادار املنفعاااة الااا ي يعطيهاااا اجلهاااد  

د  وإن كاناات املنفعااة و،ااة عاان اجلهااد صااالة ال ابجلهااأفالتقاادير إ ااا هااو ابملنفعااة 
 سب االنتفاع هبذه   الذي بذل من الشخص. وهذه املنفعة يقدرها اخل اء هبا

املنفعة. وتقديرها ليس أبد ً  وإ ا هو مربوال ابملدة ال ي اتفق عليها  أو ابلعمل 
 الذي اتفاق علاى القياام باه. فاألذا انتهات املادة  أو أ از العمال بادأ تقادير جدياد
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لسجرة  إما من املتعاقدين  وإما من اخل اء يف بيان أجر املثل. واملدة 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 

معاني. وأماا تقاديره فأل اا يكاون عاا تقارره مقابل وحدة مان سالعة معيناة  يف زمان 
ابعتبااار حاجااة النّاااس إليهااا. نعاام قااد يقاادر الااثمن بقاادر   السااوي طبيعياااً للساالعة

حاجاااة املشااامي للسااالعة  فيأخاااذها مهماااا كاااان مثنهاااا  وقاااد يكاااون بقااادر حاجاااة 
الباااائع فيبيعهاااا مهماااا كاااان مثنهاااا  ولكااان ذلاااك ال  اااوز  وهاااو أمااار خطااار علاااى 

  به  وهو ما يسمى ابلغنب. ولاذلك فاالعتباار يف هاذه احلاال اجملتمع  وال يسم
إ ا هو للبائعني واملشمين يف السوي  وليس للبائع واملشمي املتعاقادين. وبعباارة 
أخر  هاو املقادار املقاّدر يف الساوي للسالعة. فقباول املشامي لاثمن الساوي كاان 

  ي حادد هاذا الاثمنوكذلك قباول الباائع لاثمن الساوي كاان جا  ً  والاذ  ج  ً 
هاااو احلاجاااة إىل منفعاااة السااالعة يف   أن خيضاااعا لاااهعلاااى وأجااا  الباااائع واملشااامي 

بغح النظار عان نفقاات إنتاجهاا. وعلاى ذلاك خيتلاف  فيه  اجملتمع الذي بيعت
تقدير الثمن عن تقدير األجرة  وال عالقة بينهما. ولذلك ال يبىن تقدير األجارة 

دده احلاجاة إىل السالعة  وتكاون النادرة عااماًل على تقدير الاثمن. والاثمن إ اا حتا
ماا  راً يف تقااديره  وال نكاان أن يقاااس الااثمن بنفقااات اإلنتاااج. فقااد ال يتساااو  

حسب الظروف   وقد يكون أكثر  الثمن مع نفقات اإلنتاج  إذ قد يكون أقل
فألنّااه حيصاال طبيعياااً تعااادل بااني مثاان   يف املااد  القصااري. وأمااا يف املااد  الطوياال

وي ونفقات اإلنتاج  ولكن ذلك ال  عل األجر مربوطاً باثمن السالعة. فاألن الس
املشاااامين يف املااااد  القصااااري  واملااااد  الطوياااال ال ينظاااارون يف شااااراء الساااالعة إىل 

ماااع مراعااااة   احلاجاااة إىل السااالعة  يف كلتاااا احلاااالتني  تكاليفهاااا  وإ اااا يقااارر مثنهاااا
 عامل الندرة. 
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 ن يف تقااادير األجااارة لسجاااري اختالفااااً وقاااد اختلاااف الرأ ااااليون والشااايوعيو 
جعلهما متباينني. فالرأ اليون يعطاون العامال األجار الطبيعاي. واألجار الطبيعاي 
عندهم هو ما حيتاج إليه العامل من أسباظ املعيشاة عناد أدن حادها  ويزيادون 
هذا األجر إذا زادت تكاليف املعيشة عند أدن حادها  وينقصاونه إذا نقصات. 

جر العامااال يقااادر  ساااب تكااااليف املعيشاااة  بغاااح النظااار عااان وعلاااى ذلاااك فاااأ
ها جهده للفرد واجملتمع. وأما ما  خذه العمال يف أورواب وأمريكا ااملنفعة ال ي أد

فألنّه تعديل للنظام الرأ ا  يف إعطاء العامال حقوقااً تزياد   من البلدان الرأ الية
ال   ه ابلارغم مان هاذا التعاديلعمنا له  وعّما تعطيه حرية امللكية  وماع ذلاك فألنّا

الاااذي يساااتطيع أن   يااازال ماااا  خاااذه العامااال هاااو مقااادار أدن حاااد مااان العااايش
يعيش به يف مستو  ال يتضجر. ولايس هاو مقادار ماا يناتج مان الصاناعة. علاى 

 عااال أدن حاااد  خاااذه   أن رفاااع مساااتو  املعيشاااة يف اجملتماااع يف أورواب وأمريكاااا
ملظهر الطيب  ولكنه ال  خذ مقادار ماا ينتجاه. إّكناً له من أن يكون  اهراً اب

وإن كااان ال  عاال العاماال فقاارياً بنساابتنا   فتقاادير أجاار العاماال يف أورواب وأمريكااا
وبعااح حاجاتااه الكماليااة  ولكناااه إذا    اان  و علااه مشاابعاً حاجاتااه األساسااية

يكااااون يف مسااااتو    قاااايس يف مسااااتو  معيشااااة اجلماعااااة الاااا ي يعاااايش بينهااااا هااااو
فألنّاه ابلارغم مان   بياً  وإن كان مرتفعاً ابلنسابة لناا. وعلاى أي حاالمنخفح نس

فألن تقدير األجر هنا   ويف كل   رفع مستو  معيشة العمال يف أورواب وأمريكا
 ال يزال هو عقدار أدن حد من العيش ابلنسبة جملتمعه.  البلدان الرأ الية

يااااه العاماااال ماااان فألنّااااه مااااا دام التقاااادير هااااو عااااا حيتاااااج إل  وعلااااى أي حااااال
وساااائل املعيشاااة عناااد أدن حااادها  فألنّاااه سااايمتب علاااى ذلاااك أن يظااال العماااال 

ابلنساابة    ادود مااا حيتاجوناه لساد حاجاااهتم عناد أدن حادها  حمادودي امللكياة
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للجماعة الا ي يعيشاون بينهاا. ساواء أكانات معيشاتهم لساد حاجااهتم األساساية 
كااالبالد اإلسااالمية  أم لسااد   كمااا هااي حااال العمااال يف البلاادان املتااأخرة    فقااا

حاجاااااهتم األساسااااية والكماليااااة  كمااااا هااااي حااااال العمااااال يف البلاااادان املتقدمااااة   
كااااأورواب وأمريكااااا. فااااألن العاماااال فيهااااا مجيعهااااا حماااادود امللكيااااة  اااادود أدن حااااد 

ابلنسااابة للجماعاااة الااا ي يعااايش بينهاااا  مهماااا اختلاااف مساااتو  املعيشاااة   ملعيشاااته
تاج إليه العامال مان أساباظ املعيشاة  ارتفاعاً وا فاضاً  وما دام التقدير هو عا حي 

 عند أدن حّدها. 
لااه الفضاال    م ياارون أن العماال الااذي قااام بااه العاماالألأمااا الشاايوعيون فاا

وإملااااام صاااانعها. وأن العماااال  أو القاااادرة علااااى العماااال   الساااالعة  األول يف إنتاااااج
تااار  أن عمااال  فالشااايوعية  تلعاااب دوراً أساساااياً يف إنتااااج السااالعة. وعلاااى ذلاااك

العاماال هااو األساااس يف اإلنتاااج  فيكااون أجاار العاماال هااو مااا ينتجااه  وأن مجيااع 
نفقاااات اإلنتااااج تااارد إىل عنصااار واحاااد هاااو العمااال  وهاااذا طبعااااً  اااالف للواقاااع. 

هاااو أسااااس قيماااة   يف الكاااون  فاااالواقع احملساااوس هاااو أن املاااال الاااذي خلقاااه  
ة هلذا املال  أو إ اد منفعة فياه ماع السلعة  والنفقات ال ي بذلت يف ز دة املنفع

 .العمااال  هاااي الااا ي جعلتاااه علاااى الشاااكل الاااذي صاااار إلياااه  يااا دي منفعاااة معيناااة
فجعااال العمااال هاااو األسااااس خطاااأ  اااالف للواقاااع  وجعااال السااالعة املنتجاااة أجااارة 

ار  للمادة اخلام د  وقد يكون باذهلا عامال خخار   وللنفقات ال ي بذلت  للعامل إه 
احلااا  مل ينااتج الساالعة  وال ياارد إنتاجهااا إىل عملااه مطلقاااً  أخااذ أجرهااا. فالعاماال

ح  يعطى السلعة أجراً له. على أنه لاو فرضانا أن املقصاود جانس العامال  فألنّاه 
وهي قد خلقها    فال يص  أن هتادر وال حيساب حسااهبا.   تبقى املادة اخلام

ال أفاراد معيناون  على أن اعتبار العامل جنساً يف تقدير األجرة خطأ  ألّن العم
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واألجر إ اا هاو هلا الء األفاراد  فاعتباار جانس العامال ال يا دي إىل تقادير أجار  
وإ ااا ياا دي إىل إلغاااء األجاار  وإلغاااء امللكيااة  وهااذا يتناااقح مااع فطاارة اإلنسااان  
وهااااو فكاااار غلااااا  ولاااايس لااااه واقااااع حمسااااوس. فااااالواقع احملسااااوس ياااادل علااااى أن 

  فيجعلااه اندفاعااه هااذا يسااعى ليحوزهااا اإلنسااان يناادفع إلشااباع حاجاتااه بنفسااه
ليصاب    من الكون  أو من إنسان خخر  أو وضافة جهد منه إىل ما يف الكاون

املال صاحلاً إلشباع حاجاته. ولذلك كانت نظرية تقدير األجر عند الشايوعيني 
وقصاااً   أبنااه الساالعة الاا ي أنتجهااا خاط ااة  وكااذلك كااان حتديااد األجاار عااا أنتجااه

  خاط اااً أيضاااً  ألّن األدوات الاا ي اسااتعملها  والنفقااات الاا ي بااذهلا  املااادة اخلااام
قااااد سااااامهت يف تكااااوين الساااالعة  وهااااي ليساااات جاااازءاً ماااان عماااال العاماااال. وإذا 

علااى اعتبااار أن العماال جاانس  أد  ذلااك إىل   اعتاا ت جاازءاً ماان عماال العاماال
لعة ال إلغاااء األجاارة  وهااذا خطااأ ملااا تقاادم. علااى أن أجاارة العاماال ال تاارتبا ابلساا

قيمًة  وال مثناً  وإ ا ترتبا ابملنفعة ال ي أدناها هذا اجلهد للفرد وللجماعاة  ساواء 
أكاناات هااذه املنفعااة موجااودة يف املااادة اخلااام كااالُفط ر والتفاحااة  أم موجااودة يف 
عمااال العامااال كالقااااطرة البخارياااة. فاااألن تقااادير اجلهاااد إ اااا هاااو يف هاااذه املنفعاااة  

  جهااا. ولااذلك كااان حتديااد األجاار للعاماال  ااد معاانيولاايس يف الساالعة الاا ي أنت
مهمااااا كااااان قياسااااه  خطااااأ  الفاااااً للواقااااع احملسااااوس  ويكفااااي أن يكااااون األجاااار 
  معلوماااً  ال حماادداً  ااد معااني. وعليااه فااألن نظريااة تقاادير األجاارة عنااد الرأ اااليني

  خاط اااة  الفاااة للواقاااع  وتسااابب إفسااااد العالقاااات  واالشاااماكيني  والشااايوعيني
 إلشباع حاجاهتم.   ب أن تقوم بني الّناس ال ي

ويرجع هذا اخلالف يف تقدير أجرة العامل إىل اختالفهم يف معىن القيماة 
أب ااا   ف بعااح الرأ اااليني القيمااةأي يف حتديااد قيمااة الساالعة. وقااد عاارّ   للساالعة
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  وماااواد أولياااة  كالقااااطرة البخارياااة  وجمهاااود  هاااي ماااا تتكلفاااه السااالعة مااان وقااات
ا عنااادهم. وقاااال قيمتهاااا أك ر هتِّ ثااار مااان قيماااة الدراجاااة. وهاااذه القيماااة  ساااب نُاااد 

خخاااااارون إن قيمااااااة الشاااااايء تتوقااااااف علااااااى منفعتااااااه  أي علااااااى قونتااااااه يف إشااااااباع 
احلاجااات. وقااال خخاارون أبن قيمااة أيااة ساالعة تتوقااف علااى كميّااة العماال املبااذول 

ات  يف إنتاجها  ويضاف إليه مقدار العمل الذي بذل يف إنتاج املعدات واألدو 
وهااااي الاااا ي تساااامى   الاااا ي تسااااتخدم يف عمليااااة اإلنتاااااج. إالّ أن النظريااااة احلديثااااة

تنظر إىل القيمة من وحية املنتج واملستهلك معاً  أي من وحياة   النظرية احل  دِّيّة
العاارض والطلااب. فهااي تتوقااف علااى كاال ماان العاارض والطلااب. فاملنفعااة احلّديااة 

لشايء يف إشاباع احلاجاة   ياث تقال هي ال ي حتكم الطلب  أي هي  اية قوة ا
اااادنة اإلشااااباع  أو تصااااب  ضاااارراً. وتكاااااليف اإلنتاااااج احلّديااااة هااااي الاااا ي  بعاااادها حِّ

 يااث   العماال املبااذول يف إنتاااج الساالعةتااتحكم يف العاارض  أي هااي  ايااة كميااة 
يصاااب  باااذل كمياااة أخااار  لإلنتااااج خساااارة. وإن القيماااة تتحاااول عناااد النقطاااة الااا ي 

 .بني هاتني الظاهرتنييتحقق عندها التوازن 
 كاااارل مااااركس ذكااار أن املصااادر الوحياااد  فاااألنّ   أماااا القيماااة عناااد الشااايوعيني

 ل الرأ اااا  يشااامي قاااوة العامااالاملماااوّ  للقيماااة هاااو العمااال املباااذول يف إنتاجهاااا. وأنّ 
أبجاار ال يزيااد عمااا هااو ضااروري إلبقائااه حياااً قااادراً علااى العماال   ّ يسااتغل هااذه 

 قيمتهاا كثارياً ماا يدفعاه للعامال. وقاد أطلاق مااركس القوة يف إنتاج سلع تفوي يف
على الفري بني ما ينتجه العامل وما يدفعه له فعاًل اسم يالقيماة الفائضاة  وقارر 

العمااال  ابساام الريااع أّ ااا ملثاال مااا يغتصاابه املااال  وأصااحاظ األعمااال ماان حقااوي 
 .  والرب   وفائدة رأس املال ال ي مل يعمف طبعاً عشروعيتها

ساالعة هااي  ةيقااة الاا ي هااي فكاار لااه واقااع يف احلااس  هااي أن قيمااة أيااواحلق
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  ماااع مالحظاااة عامااال النااادرة. وماااع أن هاااذه املنفعاااة  مقااادار ماااا فيهاااا مااان منفعاااة
يكاااون العمااال وسااايلة للحصاااول عليهاااا  وقاااد يكاااون وسااايلة إلنتاجهاااا  ولكناااه ال 

قيقياة يالحظ مطلقاً عند تبادهلا  وال عند االنتفاع هبا. ولاذلك كانات النظارة احل
ماااع مالحظاااة عامااال النااادرة  ساااواء ملكهاااا   هاااي النظااارة إىل املنفعاااة  سااالعة ةأليااا

مبادلة كالبيع. وال فري يف ذلك بني اجملتمع يف  ماإلنسان ابتداء كالصيد مثاًل  أ
موساااكو  واجملتماااع يف ابرياااس  واجملتماااع يف املديناااة املناااورة  فاااألن اإلنساااان يف كااال 

يقّدر ما فيها من منفعاة ماع مالحظاة  مكان حني يسعى للحصول على السلعة
الناادرة. هااذه هااي قيمتهااا ماان حيااث هااي عنااد اإلنسااان. وهااي القيمااة احلقيقيااة 

فأل ااا تقاادر عقاادار باادهلا بشاايء خخاار ماان   للساالعة. أّمااا القيمااة الفعليااة للساالعة
  سااالعة أو نقاااد. وتبقاااى قيمتهاااا هاااذه علاااى هاااذا الوجاااه اثبتاااة مهماااا تغاااري الزماااان

مقابال وحادة مان   أما مثن السلعة فهو ما يُعطى من النقود والظروف.  واملكان
يف زمن معني  ومكان معاني  و اروف معيناة. ويتغاري بتغاري األزمناة   سلعة معينة

هاو نسابة املبادلاة باني كمياة النقاود والكمياة   واألمكنة والظروف  وبعبارة أخار 
 املقابلة هلا من السلع. 

زانااة معينااة موصااوفة  وذكاار أن فلااو تاازوج رجاال اماارأة وجعاال ماان مهرهااا خ
قيمتهااا مخسااون ديناااراً وساالمها اخلزانااة ابلفعاال  تعيناات قيمااة اخلزانااة بتساالمها هلااا 

فاألن علياه تساليم عاني   وادعات علياه هباا  عيناً. فلاو أناه أخاذها منهاا بعاد ذلاك
اخلزاناااة ال مثنهاااا  فاااألن  بااات هاااال  اخلزاناااة  أو ادعاااى هالكهاااا دفاااع هلاااا مخساااني 

قيمااة اخلزانااة  سااواء أكااان مثاال اخلزانااة عنااد الاادعو  يساااوي أكثاار ديناااًر  ألّ ااا 
من مخسني ديناراً أم أقل  ألّ اا القيماة املقادرة فعااًل  وال يعتا  مثان مثال اخلزاناة. 
خبالف ما لو ذكر يف العقد أن مثنها مخسون ديناراً  وسلمها اخلزاناة ابلفعال   ّ 
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اخلزانااة  ولااه دفااع مثنهااا مخسااني وادعاات عليااه هبااا  فااألن لااه تسااليم   أخااذها منهااا
دينااااراً  ولاااه أن يشااامي هلاااا خزاناااة خبمساااني دينااااراً  ساااواء أكانااات اخلزاناااة عناااد 
الاادعو  تساااوي أكثاار ماان مخسااني أم أقاال. فااألن الواجااب عليااه دفااع خزانااة مثنهااا 

 مخسون ديناراً يف كل وقت.
هااي فالقيمااة الفعليااة للساالعة  .وذلااك ألّن القيمااة ال تتغااري  والااثمن يتغااري

مقدار بدهلا حني التقدير  ومثن السلعة هو ما يادفع مقابلهاا مبادلاة يف الساوي. 
إ اااا هااو يف البياااع  وساااائر أناااواع املبادلاااة. أماااا   وهااذا التفرياااق باااني القيماااة والاااثمن

فهي املقدار الذي تقدر فيه منفعة جهده عند العقد  وتقدر مرة   إجارة األجري
ال توجااد عالقااة بااني أجاارة  هن هنااا يظهاار أنااأخاار  عنااد انتهاااء مااّدة اإلجااارة. وماا

وقيمااة الساالعة  وال بااني أجاارة األجااري وتكاااليف اإلنتاااج  وال بااني أجاارة   األجااري
وإ اااا هاااي شااايء خخااار منفصااال  إذ هاااي مقااادار ماااا   األجاااري ومساااتو  املعيشاااة

تساااتحقه املنفعاااة الااا ي حيصااال عليهاااا مناااه مساااتأجره  ويكاااون تقااادير هاااذه املنفعاااة 
أجر  باال راجعاااً للحاجاااة هلااذه املنفعااة. فوحااادة تقاادير أجااارة لاايس راجعاااً للمسااات

األجري هي هذه املنفعة املوصوفة هبذا الوصف  وهاذه األجارة  تلاف ابخاتالف 
األعمااال  وتتفاااوت بتفاااوت اإلتقااان يف العماال الواحااد. فااأجرة املهناادس  تلااف 

وإ ااا عاان أجاارة النجااار  وأجاارة النجااار املاااهر  تلااف عاان أجاارة النجااار العااادي. 
 ساب ماا يا دون مان إتقاان ملنفعاة اجلهاد    يرتفع أجر الّناس يف العمال الواحاد

 وال يعت  هذا ترقية هلم وإ ا هو أجرهم  الذي استحقوه بتحسينهم ملنفعته. 
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 السبب الثاين من أسباب التملك
 اإلرث

ومن أسباظ التملك للمال اإلرث  وهو اثبت بنص القرخن القطعي  
نة توقيفية ومل تعلل  وهو وإن كان قد نص على اجلزئيات ولكن وله أحكام معي

 هذه اجلزئيات خطوال عريضة. فا  تعاىل حني يقول:         

                                            

    م من قوله هذا عدنة أحكام. نفهم منها أن الذكر من األوالد  خذ نفه
سنثى  ونفهم منها أن ابن االبن يعامل معاملة االبن يف حالة عدم ل امضعف 

وجود األبناء  ألّن أوالد االبن الذكر يندرجون حتت كلمة األوالد  خبالف ابن 
ألبناء  ألّن أوالد البنت فال يعامل معاملة ابن االبن يف حالة عدم وجود ا

البنت ال يندرجون حتت كلمة أوالد يف اللغة. ونفهم أيضًا أن األوالد إن كانوا 
لالثنتني  وقد جعل النيب نساء فوي ا نتني فأل ن يشمكن يف  لثي المكة. 

فيكون لال نتني حكم ما فوقهما.  الصحابة على ذلك وأمجع  حكم ما فوقهما
العام الذي ذكرته اآلية. وهبذه األحكام فهذه أحكام فهمت من املعىن 

  التملك اإلرثباظ ايستحق الوارث نصيبه من المكة. وعلى ذلك كان من أس
 . لة يف الكتاظ والسنة وإمجاع الصحابةاب أحكامه املفصا س

بال   واإلرث وسيلة من وسائل تفتيت الثروة  وليس تفتيت الثروة عِّّلة لاه
وقاااد أبيحااات ملكيتهاااا  قاااد تتجماااع يف ياااد   وةهاااي بياااان لواقعاااه. وذلاااك أن الثااار 
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فاااألذا ماااات هااا الء فاااألن اإلرث يفتااات  ااارواهتم بتوزيعهاااا باااني   أفاااراد حاااال حيااااهتم
أن وسايلة تفتيات الثاروة هاذه طبيعيااً هاي املارياث.   وقد شاوهد يف الواقاع الور ة.

تباااني أن األحاااوال الااا ي تعااامي تفتيااات الثاااروة يف اإلرث  اااالث   ومااان االساااتقراء
 هي: أحوال 
احلالااااة األوىل أن يكااااون الور ااااة يسااااتغرقون مجيااااع املااااال  حسااااب أحكااااام  -أ 

 اإلرث  وحين ذ يوزع عليهم املال كله. 
احلالااة الثانيااة أن ال يكااون هنالااك ور ااة يسااتغرقون مجيااع املااال  حسااب  - ب

أحكااام اإلرث. كمااا إذا تااويف املياات عاان زوجااة فقااا  أو امليتااة عاان زوج فقااا  
لربع فقاا  ويكاون ابقاي املارياث لبيات املاال  وإن كاان الازوج فألن الزوجة أتخذ ا

 فألنّه  خذ النصف فقا  ويكون ابقي املرياث لبيت املال. 
أن ال يكاااون هنالاااك وارث مطلقااااً  ويف هاااذه احلاااال يكاااون املاااال كلاااه  - جــــ

 لبيت املال  أي للدولة. 
ملااال يف وبااذلك تتفتاات الثااروة وينتقاال املااال إىل الور ااة  ويسااتأنف تبااادل ا

 دورة اقتصادية بني الّناس  وال حيفظ يف شخص معني تتجمع لديه الثروات. 
. واإلرث سااابب مشاااروع للملكياااة  فمااان ورث شاااي اً ملكاااه ملكااااً مشاااروعاً 

 فيكون اإلرث سبباً من أسباظ التملك ال ي أذِّن الشرع اإلسالمي هبا. 
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 السبب الثالث من أسباب التملك
 احلاجة للمال ألجل احلياة

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 رعا  الدولة اإلسالمية احلصول على ُقوتِّه هو العمل. 

ي هلذه الرعية  ألّ ا الراع ؛فألذا تعذر عليه العمل كان على الدولة أن هتي ه له
اإلمام الذي على »واملس ولة عن توفري حاجاهتا  قال عليه الصالة والسالم: 

رواه البخاري عن ابن عمر. فألذا تعذر « الّناس راع وهو مسؤول عن رعيته
أو ك  سن  أو ألي سبب   إ اد عمل له  أو عجز عن القيام ابلعمل  ملرض

أوجب عليه الشرع اإلنفاي  كان عيشه واجبًا على من   من أسباظ العجز
عليه  فألن مل يوجد من ،ب عليه نفقته  أو وجد وكان غري قادر على 

كان له    اإلنفاي  كانت نفقته على بيت املال  أي على الدولة. وفوي ذلك
 يف بيت املال حق خخر  وهو الزكاة. قال تعاىل:             

              
  وهذا احلق فرض على األغنياء أن .

  ال تعاىل يف خية: اوه. قايدفع                      من سورة
 التوبة           أي حقًا مفروضاً. وإن قّصرت الدولة يف ذلك

حماسبتها  ويف كفالة احملتاجني  وليس متوقعًا يف وقّصرت مجاعة املسلمني يف 
أ و د ه من أي  همجاعة املسلمني أن تقّصر  كان هلذا الفرد أن  خذ ما يقيم ب
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مكان  ده  سواء أكان ملك األفراد  أم ملك الدولة. ويف هذه احلال ال يباح 
ه ال للجائع أن  كل حلم امليتة  ما دام هنا  أكل عند أحد من الّناس. ألنّ 

يُاع دُّ مضطرًا ألكل امليتة  مع وجود ما  كله يف يد أي إنسان. أما إذا مل 
فألن له أن  كل حلم امليتة إلنقاذ حياته. وملا    يستطع احلصول على األكل

  مل يعت  الشارع أخذ الطعام  كان العيش سبباً من أسباظ احلصول على املال
أنه قال:   عن أ  أمامة عن النيبسرقة تقطع اليد عليها.   يف عام اجملاعة

وكما ضمن الشرع حق الفرد يف ملكية املال ألجل « ال قطع يف زمن اجملاع»
ض مِّن  إعطاؤه هذا احلق ابلتوجيه  رو  اإلمام أيد أن رسول   احلياة ابلتشريع

    :أميا أهل َعر َصة أصبح فيهم أمرؤ جائعا  فقد برئت منهم ذمة هللا »قال
ما آمن يب من »قال:   ورو  البزار عن أنس أن رسول  «. تعاىلتبارك و 

 .«ابت شبعان وجاره جائع إىل جنبه وهو يعلم به



 117 

 السبب الرابع من أسباب التملك
 إعطاء الدولة من أمواهلا للرعية

وماان أسااباظ التملااك إعطاااء الدولااة ماان أمااوال بياات املااال للرعيااة  لسااد 
أماااا ساااد حااااجتهم فكألعطاااائهم أماااوااًل لزراعاااة  حااااجتهم  أو لالنتفااااع علكياااتهم.

  مااان بياااات املااااال  أراضااايهم  أو لسااااد دياااو م  فقااااد أعطاااى عماااار بااان اخلطاااااظ
أماوااًل أعاا م هباا علاى زراعاة أرضاهم  وساد هباا حااجتهم    للفالحني يف العراي

 دون أن يسمدها منهم.
ة وأمااااا حاجااااة اجلماعااااة لالنتفاااااع علكيااااة الفاااارد  فتكااااون يف ملليااااك الدولاااا

اااان أمالكهااااا وأمواهلااااا املعطلااااة املنفعااااة  أبن تقطااااع الدولااااة بعااااح   ألفااااراد األّمااااة مِّ
كمـا فعـل رسـول هللا حـني قـدم املدينـة فقـد أقطـع أاب األرض  ال ي ال مالك هلاا  

ــ  فرســه يف مــوات   كمــا أقطــع الــزبري أرضــا  واســعة  بكــر وعمــر فقــد أقطعــه رك 
قطـع اخللفـاء الراشـدون مـن بعـده وكمـا أ  وأقطعه أرضـا  فيهـا شـجر و ـل  النقيع

. فهذا الذي تقطعه الدولة للفرد يصاب  ملكااً لاه هباذا اإلقطااع  أرضا  للمسلمني
ألّن اجلماعااااة يف حاجااااة إىل هااااذه امللكيااااة لالنتفاااااع هبااااا  ولتسااااخري الفاااارد هلااااذا 

بسااااابب هاااااذه   االنتفااااااع  واساااااتخدام نشااااااطه الاااااذهت  أو اجلسااااامي للجماعاااااة
إلقطااااع هناااا اساااتعمال لغاااوي وفقهاااي  وال عالقاااة لاااه امللكياااة. واساااتعمال لفاااظ ا

 ابلنظام اإلقطاعي اخلاال الذي مل يعرفه اإلسالم.
ما توزعه على احملاربني مان الغناائم. وماا   ويلحق عا تعطيه الدولة لسفراد

  ذن به اإلمام ابالستيالء عليه من األسالظ.
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 السبب اخلامس من أسباب التملك
 فراد دون مقابل مال أو جهداألموال اليت أيخذها األ

ومن أسباظ التملك أخذ األفراد مااًل دون مقابل مال أو جهد. وهذا 
 يشمل مخسة أشياء. 

صلة األفراد بعضهم بعضاً  سواء أكانت الصلة يف حياهتم  كاهلبة  - 1
فقد رو  الن سائي وابن اسحق يف السرية   واهلدية  أم بعد وفاهتم  كالوصية

بن شعيب عن أبيه عن جده أن وفد هوازن ملا جاؤوا يطلبون النبوية عن عمرو 
أن يرد عليهم ما غنمه منهم    صلى   عليه وعلى خله وسلميمن رسول   

ما  » :قال رو  مالك عن عطاء بن مسلم عبد   اخلراسام أن رسول   
أي فهو هبة مت إليكم. ورو  ابن « كان يل ولبين عبد املطلب فهو لكم

وقال « ََتاُدوا حتَابّوا»ساكر عن أ  هريرة قال: قال عليه الصالة والسالم: ع
: «رواه « الذي يعود يف هبته كالكلب يرجع يف قيئه  ليس لنا َمَثُل السوء

فألعطاء   البخاري عن ابن عباس. وال فري يف اهلبة واهلدية بني الكافر واملسلم
عطى املسلم. رو  مسلم عن الكافر مباح  وقبول ما أعطى هو كقبول ما أ

يف عهد قريش إذ  ،وهي مشركة ،قدمت علّي أميأ اء بنت أ  بكر قالت: 
َقدرَمت  علّي أمي ، اي رسول هللا :فقلت  فاستفتيت رسول هللا  ،عاهدهم

ُل أمي . ورو  البخاري عن أ  ييد الساعدي «نعم»قال:  ووهي راغبة، أفأصر
َلَة للنيب »قال:  . وكما أن اهلبة «بغلة بيضاء وكساه بردا   أهدى ملك أَيـ 
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واهلدية هي الت ع ابملال حال احلياة  فكذلك الوصية هي الت ع ابملال بعد 
 املوت  قال تعاىل:                              

                 البخاري عن سعد بن أ  وقاال قال:  . ورو
 ،يعودين  فأاتين النيب ،فأشفيت منه على املوت ،مرضت مبكة مرضا  »

وليس يرثين إاّل ابنيت أفأتصدق بثلثي   إن يل ماال  كثريا   ،اي رسول هللا فقلت:
  الثلث كبري قال: والثلث :قلت .قال: ال وفالشطر قلت: :قال .قال: ال ومايل

 .«خري من أن تاكهم عالة يتكففون الّناس ،لدك أغنياءإنك إن تركت و 
أو   العااااني املوهوبااااة  أو الوصااااية  أو اهلبااااة  ونلااااك الفاااارد بساااابب اهلديااااة

 أو املوصى هبا.   املهداة
استحقاي املال عوضًا عن ضرر من األضرار ال ي حلقته  وذلك   - 2

 كدية القتيل  ود ت اجلراح. قال تعاىل:                     

                    ورو  الن سائي أن رسول .   كتب إىل
وإن يف النفس الّدية »وبعث به مع عمرو بن حزم وجاء فيه:   أهل اليمن كتاابً 
عن أ  بكر  الزهريوأما د ت اجلراح فقد رو  الن سائي عن  .«مائة من اإلبل

كتب له يف      بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول وبن حممد بن عمر 
ويف الشفتني   ويف اللسان الّدية  الّدية هعُ د  ويف األنف إذا أوعب جَ »كتاظ: 
ويف العينني   ويف الُصل ب الّدية  ويف الذكر الّدية  ويف البيضتني الّدية  الّدية
ل الواحدة نص  الّدية ويف اجلائفة  ،ويف املأمومة ثلث الّدية ،ف الّديةويف الرج 

 «.ويف املنقلة سس عشرة من اإلبل  ثلث الّدية
ويف دياااة املقتاااول يساااتحق ور تاااه ديتاااه علاااى القاتااال يف القتااال العماااد  قاااال 
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من طرياق  هرواه ابن ماج .«ال جيين جانن إالّ على نفسه»عليه الصالة والسالم: 
فيسااتحق ور ااة   واخلطااأ  كشاابه العمااد   العماادعماارو باان األحااوال. وأمااا يف غااري 

املقتااااول الّدياااااة علاااااى عاقلاااااة القاتااااال. فقاااااد رو  البخااااااري عااااان أ  هريااااارة قاااااال: 
هـا ومـا يف بطنهـا تاقتتلت امرأاتن من هذيل فرمـت إحـدا ا األخـرى ًجـر فقتل»

وقضــى أن   عبــٌد أو وليــدة فقضــى أن ديــة جنينهــا ُغــرَّةٌ  فاختصــموا إىل النــيب 
والعاقلاااة مااان حيمااال العقااال  والعقااال هناااا هاااو الّدياااة.  .«ة علـــى عاقلتهـــاديـــة املـــرأ

. ويدخل فيها إخوته  وعمومته  وأبنااؤهم  وإن سافلواوالعاقلة هي كل العصبة  
ود    وإذا مل تكااان للقاتااال عاقلاااة ُأخاااذت الّدياااة مااان بيااات املاااال  ألّن النااايب

 قُتِّاال يف زحااام يف ماان بياات املااال. وُروِّي  أن رجااالً   األنصاااري  الااذي قتاال خبياا 
زمان عمر فلم يعارف قاتلاه فقاال علايم لعمار:   أماري املا منني ال يُط الُّ دم أمار  

 مسلم فأدِّّ ديته من بيت املال.
وأما د ت اجلاراح  وهاي الشاجاج يف رأس  أو وجاه  أو قطاع عضاو  أو 

والعقااال. فاااألذا حصااال   قطاااع حلااام  أو تفويااات منفعاااة  كتفويااات السااامع والبصااار
 ساب األحكاام   استحق الّدية على هذا اجلارح  جرح من هذه اجلراح إلنسان

املفصااالة لكااال عضاااو مااان األعضااااء  ولكااال حالاااة مااان احلااااالت. ونلاااك الفااارد 
بسبب الّدية املال الذي خيصاه مان دياة املقتاول  أو دياة العضاو الاذي تلاف  أو 

 املنفعة ال ي فوتت.
  ملرأة مللك هذا املالاستحقاي املهر وتوابعه بعقد النكاح  فألن ا - 3

املنفعة على الوجه املفصل يف أحكام الزواج. وليس هذا املال بدل منفعة  فألن 
 : وإ ا هو مستحق بنص الشرع. قال تعاىل  متبادلة بني الزوجني       
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         ابلفريضة ال ي فرض   تعاىل  والنحلة   أي عن طيب نفس
ألّن كل واحد من الزوجني يستمتع بصاحبه. ورو  أيد  ؛العطية  أي عطية

فقال رسول هللا   جاء عبد الرمحن بن عوف وعليه َرد ُع زعفران» :عن أنس قال
:  َيم وزن  قال: وفقال: ما أصدقتها ،تزوجت امرأة ،فقال: اي رسول هللا وَمه 

  .«َأو هر  ولو بشاة قال:. نواة من ذهب
  فااألن كااان نكاان حفظهااا  يُنظاار  ق ط ااة: إذا وجااد شااخص لقطااةاللُّ  - 4

والثيااااظ  وكاااان ذلاااك يف غاااري احلااارم    واجلاااواهر  والفضاااة  وتعريفهاااا  كالاااذهب
جاااز التقاطااه للتملااك  ملااا رو  أبااو داود عاان عبااد   باان عماارو باان العاااال أن 

 لوكة()أي املسـ اءتـيمـا كـان منهـا يف طريـق املر »س ل عن اللقطة فقاال:   النيب
وإن ه أيت فهـي   فـإن جـاء طالبهـا فادفعهـا إليـه ،فعّرفهـا سـنة ،أو القرية اجلامعة

أماا إن كانات اللقطاة  .«يعين ففيها ويف الركاز اخلمس  وما كان يف اخلراب  لك
يف احلاارم فااال تعتاا  لقطااة  ألّن لقطااة احلاارم حاارام. كمااا جاااء يف احلااديث املااروي 

وال   هنــى عــن لقطــة احلــاج  ن رسااول  أ  مان طريااق عبااد الاارين باان عثمااان
ها توال يلــتقط ســاقط» :لقولااه    ااوز أن  خااذها إالّ للحفااظ علااى صاااحبها

 رواه البخاري. « إالّ منشد
  أماااا إن كانااات إاااا ال نكااان حفظهاااا  أبن كانااات إاااا ال يبقاااى  كاألكااال

وباني  والبطيخ  وما شاكله فهو  ري بني أن  كله ويغرم مثناه لصااحبه إن وجاد 
احلاول. وهاذا كلاه إذا كانات اللقطاة إاا يطلاب عاادة   ةأن يبيعه وحيفاظ مثناه ماد

  كاالتمرة  أبن كان هلا مثان ال يمكاه صااحبه إن ضااع. أماا إن كانات مان التوافاه
 .  وما شاكل ذلك  فألنّه ال يعّرف عليه  وإ ا نلكه يف احلال  واللقمة
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  فألنّااه ال يكااون مقاباال تعااويح اخلليفااة  وماان يعتاا  عملهاام حكماااً  - 5
 عملهااام  وإ اااا هاااو مقابااال حبساااهم عااان القياااام أبعمااااهلم. وهااا الء نلكاااون املاااال عجااارد

  حبسـه عـن التجـارة تعويضا  عـن  فقد أخذ أبو بكر ماال  أخذه  ألّن   أحله هلم. 
 .  وأقره الصحابة على ذلك  حني طلب منه أن يتفرغ لشؤون املسلمني

لصاالة  والتعااويح علااى الضاارر  واملهاار  واللقطااة  ا-فهااذه األمااوال اخلمسااة 
أو جهاد  وهاذا األخاذ   بغري مقابل من ماال  مال أخذه الفرد - وتعويح احلكام

 .على هذا الوجه من أسباظ التملك املشروعة نلك الشخص به املال املأخوذ



 123 

 كيفية التصرف ابملال

 حق التصرف
ني أو املنفعااة  يقتضااي لقااد ُعرِّفاات امللكيااة أب ااا حكاام شاارعي مقاادر ابلعاا

ملكااني ماان يضاااف إليااه ماان انتفاعااه ابلشاايء  وأخااذ العااوض عنااه. وعلااى هااذا 
تكاااااون امللكياااااة هاااااي احلكااااام الشااااارعي املقااااادر ابلعاااااني أو املنفعاااااة  أي هاااااي إذن 
الشاااارع  فيكاااون التصااارف هاااو ماااا ترتاااب علاااى هاااذا احلكااام الشااارعي  أي علاااى 

العااوض عنااه. فالتصاارف  اإلذن ماان ملكااني املالااك ماان االنتفاااع ابلشاايء  وأخااذ
ابمللكيااة مقيااد وذن الشااارع  ألّن امللكيااة هااي إذن الشااارع ابالنتفاااع. والتصاارف 
هو االنتفااع ابلعاني. وملاا كاان املاال    و  قاد اساتخلف العباد فياه وذن مناه  
كاناات حيااازة الفاارد للمااال أشاابه بو يفااة  يقااوم هبااا لالنتفاااع ابملااال وتنميتااه منهااا 

ّن الفاارد حااني نلااك املااال إ ااا نلكااه لالنتفاااع بااه  وهااو مقيااد فيااه ابالمااتال . أل
 ااادود الشااارع  ولااايس مطلاااق التصااارف فياااه. كماااا أناااه لااايس مطلاااق التصااارف يف 
نفس العني  ولو ملكها ملكية عينية. بدليل أنه لاو تصارف ابالنتفااع هباذا املاال 

عليااه  وملنعااه  كااان علااى الدولااة أن حت  ُجاار   والتبااذير  تصاارفاً غااري شاارعي  ابلساافه
إ هاا. وعلاى ذلاك    منحاهمن هاذا التصارف  وأن تسالبه هاذه الصاالحية الا ي 

املااراد ماان ملكيتهااا  أو هااو أ اار  هااو املعااىن  واالنتفاااع هبااا  يكااون التصاارف ابلعااني
هااذه امللكيااة. وحااق التصاارف يف العااني اململوكااة يشاامل حااق التصاارف يف تنميااة 

 نفقًة.امللك  وحق التصرف ابإلنفاي صلًة و 
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 تنمية امللك
تنمياااة املاااال مربوطاااة ابألسااااليب والوساااائل  الااا ي تساااتخدم إلنتاجاااه. أماااا 

فأل اا تتعلاق ابلكيفياة الا ي حيصال فيهاا الفارد علاى ازد د   تنمية ملكية هذا املاال
هاااذه امللكياااة. ولاااذلك كاااان ال دخااال للنظاااام االقتصاااادي يف تنمياااة املاااال  وإ اااا 

عارض اإلساالم لتنمياة املاال  وتركاه لإلنساان يُان مياه يتدخل يف تنمية امللاك. ومل يت
ابألسااااليب والوساااائل  الااا ي يااار  أّ اااا تااا دي إىل تنميتاااه  وتعااارض لتنمياااة ملكياااة 
هاااذا املاااال وبااانّي أحكامهاااا. ومااان هناااا كانااات تنمياااة امللاااك مقيااادة ابحلااادود الااا ي 
وضااعها الشااارع  ال  ااوز تعااديها. والشااارع قااد بااني خطوطاااً عريضااة للكيفيااات 

لاا ي تُان ّمااى هبااا امللكيااة  وتاار  التفصاايالت للمجتهاادين يسااتنبطون أحكامهااا ماان ا
هذه اخلطوال العريضة   سب فهم الوقائع   ّ نص على كيفيات معيناة حرمهاا 
ومنعهااا  فباانّي املعااامالت والعقااود الاا ي ينّمااى فيهااا امللااك  ومنااع الفاارد ماان تنميااة 

 امللك بطري معينة. 
  بعااااد االسااااتقراء  ودة يف احلياااااة الاااادنيا  اااادهاوالنااااا ر يف األمااااوال املوجاااا

ومااا ينااتج   حمصااورة يف  ال ااة أشااياء هااي: األرض. ومااا ينااتج عاان تبااادل األشااياء
عاااان حتوياااال أشااااكال األشااااياء ماااان وضااااع إىل أوضاااااع أخاااار . وماااان هنااااا كاناااات 

هااااي   أو تنميتااااه  للحصااااول علااااى املااااال  األشااااياء الاااا ي يشااااتغل فيهااااا اإلنسااااان
الاا ي تزيااد   أن تكااون الكيفيااات ماان الصااناعة. فكااان ال باادالزراعااة  والتجااارة  و 

هاااااي موضاااااع البحاااااث يف النظاااااام االقتصاااااادي.   فيهاااااا ملكياااااة الفااااارد هلاااااذا املاااااال
هااي األساااليب والوسااائل الاا ي تسااتخدم إلنتاااج   والصااناعة  والتجااارة  فالزراعااة

يفيااة هااي الاا ي تبااني الك  والصااناعة  والتجااارة  املااال. واألحكااام املتعلقااة ابلزراعااة
 ال ي ينمي هبا الفرد ملكيته للمال.
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ومااا يتعلااق هبااا    وقااد بااني الشاارع أحكااام الزراعااة يف بيااان أحكااام األرض
وماااا يتعلاااق هباااا  وباااني   والشاااركة  وباااني أحكاااام التجاااارة يف بياااان أحكاااام البياااع

أي   واالستصاناع. أماا إنتااج الصاناعة  أحكام الصاناعة يف بياان أحكاام األجاري
داخل يف التجارة  ولذلك كانت تنمياة امللكياة مقيادة ابألحكاام فهو   ما تنتجه

الااا ي جاااااء الشاااارع هباااا  وهااااي أحكااااام األراضاااي ومااااا يتعلااااق هباااا  وأحكااااام البيااااع 
 والشركة وما يتعلق هبا  وأحكام األجري واالستصناع.
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 أحكام األراضي

لاااسرض رقباااة ومنفعاااة. فرقبتهاااا هاااي أصااالها  ومنفعتهاااا هاااي اساااتعماهلا يف 
وغريهاااااا. وقاااااد أابح اإلساااااالم ملكياااااة رقباااااة األرض  كماااااا أابح ملكياااااة  الزراعاااااة

فينظار فيهاا  فاألن    منفعتها  ووضع أحكاماً لكل منهما. أما ملكية رقبة األرض
كاناات رقبااة    قااد فتحاات ابحلاارظ ع نااوة  الاا ي منهااا هااذه األرض  كاناات الاابالد

 . األرض ملكاً للدولة  واعت ت أرضاً خراجية  ما عدا جزيرة العرظ
وإن فتحت صلحاً ينظر  فألن كان الصل  على أن األرض لناا  وأن نقارن 
أهلهااا عليهااا مقاباال خااراج يدفعونااه  فااألن هااذا اخلااراج يبقااى أبااد ً علااى األرض  

ولااو انتقلاات إىل مساالمني ابإلسااالم  أو   وتبقااى أرضااه خراجيااة إىل يااوم القيامااة
 أو بغريه.   ابلشراء

هلم  وأن تبقى يف أيديهم  وأن يقّروا  أّما إن كان الصل  على أن األرض
عليها خبراج معلوم يضرظ عليهم  فهذا اخلراج يكون عقام اجلزية  ويسقا 

فألن   وسالمهم  أو ببيعهم األرض إىل مسلم. أما إن ابعوا األرض إىل كافر
وال يسقا ألّن الكافر من أهل اخلراج واجلزية. وإن كانت   اخلراج يكون ابقياً 

   ندونيسيا  أو كانت من جزيرة العرظإمثل   أسلم أهلها عليهاالبالد قد 
كانت رقبة األرض ملكًا ألهلها  واعت ت أرضًا عشرية. والسبب يف ذلك أن 

زلة املال  تعت  غنيمة من الغنائم  ال ي تكسب يف احلرظ  فهي ااألرض عن
حالل  وهي ملك لبيت املال. فقد حدنث حفص بن غياث عن أ  ذئب عن 

فمن  قال الزهري:. اجلزية من جموس البحرين قبل رسول هللا »الزهري قال: 
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فإهنا يفء  ،وأحرز له إسالمه نفسه وماله إاّل األرض  أسلم منهم قُبرل إسالمه
والفري بني األرض  .«من أجل أنه ه يسلم أول مرة وهو يف َمنَـَعة ،للمسلمني

ل تقسم ويتصرف هبا  وتعطى وبني غريها من الغنائم من األموال  أن األموا
للناس  وأما األرض فتبقى رقبتها حتت تصرف بيت املال حكماً  ولكنها تظل 
حتت يد أهلها ينتفعون هبا. وكون األرض ابقية لبيت املال ال تقسم رقبتها  
وإ ا نّكن الّناس من االنتفاع هبا   اهر يف كو ا غنائم عامة جلميع املسلمني  

من وجد بعدهم. أما جزيرة العرظ فألن أرضها   م الفت   أسواء من وجدوا حني
فت  مكة ع نوة  وتركها ألهلها  ومل يو ف عليها   ألّن النيب ؛كلها عشرية

اخلراج  وألن اخلراج على األرض عنزلة اجلزية على الرؤوس  فال يثبت يف أرض 
من   البالدالعرظ  كما ال تثبت اجلزية يف رقاهبم  وذلك ألّن وضع اخلراج على 

وما يعبدون  كما يف سواد العراي.   وما يعتقدون  شرطه أن يم  أهلها
 إالّ اإلسالم أو السيف. قال تعاىل:  مومشركو العرظ ال يقبل منه       

                                

                                     

      :وقال                              
 ي خذ خراج على أرضهم.  وما دام مل ت خذ جزية منهم  فكذلك ال

يف مجيااااع الاااابالد الاااا ي افتتحهااااا اإلسااااالم   فااااألن رقبااااة األرض  وعلااااى هااااذا
ع نو ة  أو صلحاً على أن األرض لنا  تكون ملكاً للدولة  وتعت  أرضاً خراجية  

وتركيااا  أم   والعااراي  سااواء أكاناات ال تاازال حتاات يااد األّمااة اإلسااالمية  كمصاار
  واهلناااااد  وألبانياااااا  والقااااارم  وأوكرانياااااا  انياكألساااااب   أصااااابحت حتااااات ياااااد الكّفاااااار
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ويوغسااالفيا و وهااا. وكاال أرض أساالم عليهااا أهلهااا كألندونيساايا  وكاال أرض يف 
 جزيرة العرظ هي ملك ألهلها  وتعت  أرضاً عشرية. 

أماااااا منفعاااااة األرض فهاااااي مااااان األماااااال  الفردياااااة  ساااااواء أكانااااات أرضااااااً 
 متبادلوهااا بياانهم  أ مهااا الدولااة  أخراجيااة  أم أرضاااً عشاارية  وسااواء أقطعااتهم إ 

مااا احتجروهااا. وهااذه املنفعااة تعطااي املتصاارف ابألرض ماان احلقااوي  مأحيوهااا  أ
أن  وتاااورث عناااه  وذلاااك ألّن للدولاااة  ويهبهاااا  يعطااى ملالاااك العاااني  ولاااه أن يبيعهاااا

تقطع يأي تعطي  األراضي لسفراد  ساواء أكانات األرض عشارية  أم خراجياة. 
بقااااء رقبتهاااا  األرض اخلراجياااة هاااو مللياااك منفعاااة األرض  ماااع إالّ أن اإلقطااااع يف

 . لبيت املال. وأما يف األرض العشرية فهو ملليك لرقبة األرض ومنفعتها
هو أن العشر على وتج األرض  وهو أن   والفري بني العشر واخلراج

أتخذ الدولة من الزارع لسرض عشر الناتج الفعلي  إن كانت تسقى عاء املطر 
اً طبيعياً  وأتخذ نصف العشر عن الناتج الفعلي  إن كانت األرض تسقى سقي

ابلساقية  أو غريها  سقيًا اصطناعياً. رو  مسلم عن جابر قال: قال عليه 
فيما سقت األهنار والغيم الُعشور وفيما سقى ابلسانية »الصالة والسالم: 

وال يصرف إالّ  وهذا العشر يعت  زكاة  ويوضع يف بيت املال «. نصف الُعشر
  ألحد األصناف الثمانية  املذكورين يف خية              

                                          

                          
  أخرج .

  حني بعثهما النيب  احلاكم والبيهقي والط ام من حديث أ  موسى ومعاذ
ال أتخذا الصدقة إاّل من هذه »فقال:   يعلمان الّناس أمر دينهم  إىل اليمن
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 .«والتمر ،والزبيب ،واحلنطة ،الشعري :األربعة
و أن أتخذ الدولة من صاحب األرض قادراً فه  وأما اخلراج على األرض

وحتااااادده   ساااااب إنتااااااج األرض التقاااااديري عاااااادة  ال اإلنتااااااج   تقااااادره  معينااااااً 
ح  ال يُظل م صاحُب األرض  وال   الفعلي. ويقدر على األرض بقدر احتماهلا

بيُت املال. وحُي صنال اخلاراج كال سانة مان صااحب األرض  ساواء زرعات األرض 
رضـــي هللا )بعـــث عمـــر بـــن اخلطـــاب أجااادبت. ي مء أخصااابت أمل تااازرع  وساااوا مأ

فوضــع علــى كــل   وأمــره أن ميســحه  عثمــان بــن حنيــف علــى الســواد (تعــاىل عنــه
  أخرجااه أبااو يوسااف يف در ــا  وقفيــزا   ،ممــا يعمــل مثلــه ،أو غــامرن  ،جريــب عــامرن 

اخلراج عن عمرو بن ميمون وحار ة بن مضرظ  وحدث احلجاج بان أرطاأة عان 
  مـــا دون جبـــل حلـــوان  مســـح الســـواد أن عمـــر بـــن اخلطـــاب ابااان عاااوف ي

أو ُعطّـل   ُزرع  أو بغـريه  فوضع على كل جريـب عـامرن أو غـامرن ينالـه املـاء بـدلو
  أخرجه أبو يوسف يف اخلراج  ويوضع اخلراج يف بيات املاال در ا  وقفيزا  واحدا  

ة  كماا يصاارف يف غاري ابظ الزكااة  ويصارف علاى مجياع الوجاوه الا ي تراهاا الدولا
 سائر املال. 

يبقاااى خراجهاااا أباااد   وضااارظ عليهاااا اخلاااراج  واألرض الااا ي فتحااات ع ناااوة
من   مل يسقا خراجها  ألّن صفتها  أو ابعوها إىل مسلم  الدهر  فألن أسلم أهلها

 ؛كو ا فتحت ع نو ًة ابقية إىل خخر الزمان  ووجب عليهم دفع العشر مع اخلاراج
رض  والعشااار حاااق وجاااب علاااى وتاااج أرض حاااق وجاااب علاااى األ ؛ألّن اخلاااراج

أل مااااااا وجبااااااا بسااااااببني  ؛املساااااالم ابآل ت واألحاديااااااث  وال تنااااااايف بااااااني احلقااااااني
من   على عدم اجلمع بني العشر واخلراج   تلفني. وأما ما استدل به األحناف

« ال جيتمــع عشــر وخــراج يف أرض مســلم» :حااديث يروونااه عاان رسااول   
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  .ه احلفاظ أنه من كالم الرسول فألنّه ليس  ديث  ومل يثبت
ماان   إااا ،ااب فيااه الزكاااة  دأ أبداء اخلااراج  فااألن بقااي بعااد أداء اخلااراجاويُباا
فاال زكااة   ُ ارُج مناه الزكااة  وإن مل يبلاش النصااظ  ماا ي بلُاُش النصااظ  زروع ومثار

 عليه.

 إحياء املوات
ك ماااوات األرض: هاااي األرض الااا ي مل يظهااار عليهاااا أناااه جااار  عليهاااا ملااا

فلاام يظهاار فيهااا أت ااري شاايء  ماان إحاطااة أو زرع  أو  فاارداً كااان أو دولااة  أحااد  
أي جعلهاااا صااااحلة للزراعاااة يف   عماااارة  أو  اااو ذلاااك. وإحياؤهاااا هاااو إعمارهاااا

احلال. فكل أرض موات إذا أحياهاا إنساان أصابحت ملكااً لاه. فالشارع ُنلِّّكهاا 
مــن أعمــَر » قااال:  م اان حُيييهااا  ملااا رو  البخاااري عاان عائشااة أن رسااول  

مــن »قااال:   وقااد رو  أبااو داود أن الناايب .«أرضــا  ليســت ألحــد فهــو أحــق
  ورو  البخااري عان عمار عان رساول  « أحا  حائطا  علـى أرض فهـي لـه

إلطاالي   ويكاون املسالم والاذمي ساواء« من أحيا أرضا  ميتـة فهـي لـه»أنه قال: 
 احلديث.

همااااا هااااو أن اإلحياااااء يتعلااااق عااااوات واإلحياااااء غااااري اإلقطاااااع. والفااااري بين
فلام  فارداً كاان أو دولاة   األرض  ال ي مل يظهر عليها أنه جر  عليها ملك أحد  

يظهر فيها أت ري شايء مان إحاطاة أو زرع أو عماارة أو  او ذلاك. وإحيااء هاذه 
 األرض هو عمارهتا أبي شيء يدل على العمارة.

لة يادها عليهاا وهاي الا ي وأما اإلقطاع فيكون يف األراضي ال ي تضع الدو 
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 تسمى يأراضي الدولة  وتشمل ما يلي:
ااااا األرض العااااامرة الصاااااحلة للاااازرع والشااااجر  مثاااال األرض الاااا ي أقطعهااااا 1
للاازبري يف خياا   ويف أرض باات النضااري  وكااان فيهمااا شااجر و اال   الرسااول 

 ومثل األراضي العامرة ال ي هرظ أصحاهبا من البالد املفتوحة.
سبق أن زرعت   خربت مثل أرض البطائ  والسابا  يف ا األرض ال ي 2

العااراي الواقعااة بااني الكوفااة والبصاارة  فقااد روي عاان حممااد باان عبيااد الثقفااي أنااه 
قاااال: اساااتقطع رجااال مااان أهااال البصااارة يقاااال لاااه وفاااع أباااو عباااد    عمااار بااان 
اخلطاااظ أرضاااً ابلبصاارة ليساات ماان أرض اخلااراج وال تضاار أبحااد ماان املساالمني 

قضاااااباً خليلاااااه يويف رواياااااة قصااااااًل   فكتاااااب عمااااار إىل أ  موساااااى  ليتخاااااذ منهاااااا
األشعري: إن كانت كما يقول فأقطعاه إ هاا. وأقطاع عثماان بان عفاان  عثماان 
بااااان أ  العااااااال الثقفاااااي أرضااااااً ابلبصااااارة كانااااات ساااااباخاً وخجامااااااً فاساااااتخرجها 

 وأحياها.
األرض املااااااوات الاااااا ي مل يساااااابق أن زرعاااااات أو عماااااارت خابد الاااااادهر  ااااااا 3
الدولة يادها عليهاا أل اا مان مرافاق املادن والقار  مثال شاواط  البحاار  ووضعت

 واأل ار القريبة منها.
األرض ال ي أمهلهاا أصاحاهبا بعاد  االث سانني وأخاذهتا الدولاة مانهم  ا 4

لبالل املزم   اسمجع عمر ما أمهله منهاا  مثل األرض ال ي أقطعها الرسول 
سالمني. أخارج أبااو عبياد يف األماوال عاان بعاد  االث ساانني وأقطعهاا لغاريه ماان امل

أقطعه العقيق أمجاع  قاال: فلماا كاان  أن رسول   »بالل بن احلارث املزم 
مل يقطعاااك لتحجاااره علاااى النااااس إ اااا  زمااان عمااار قاااال لااابالل: إن رساااول   
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وقاااد انعقاااد «. أقطعاااك لتعماااال فخاااذ منهاااا ماااا قااادرت علاااى عمارتاااه ورد البااااقي
 من عطل أرضه  الث سنني ت خذ منه وتعطى لغريه. إمجاع الصحابة على أن

مـن » :أما حتجاري األرض فهاو كاإلحيااء ساواء بساواء. وذلاك لقولاه 
« من أحا  حائطا  على شيء فهـو لـه»وقوله: « أحا  حائطا  على أرض فهي له

وألّن التحجاري نلاك « من سبق إىل ما ه يسبق إليه مسلم فهـو أحـق بـه»وقولاه: 
اار البااه  ااره. احملجِّّ تصاارف باانص احلااديث. وللمحجاار منااع ماان يااروم إحياااء مااا حجن

قبااال انتهااااء  اااالث سااانني مااان حاااني فاااألن قهاااره غاااريه فأحياااا األرض الااا ي حجرهاااا 
التحجاااري مل نلاااك ذلاااك وردت إىل احملجااار  وإن كاااان القهااار بعاااد مضاااي  اااالث 

. وألّن التحجااري مثاال اإلحياااء يف ساانوات مل تاارد علااى احملجاار وتبقااى ملاان أحياهااا.
اااار األرض الاااا ي حجنرهااااا ا لتصااارف ابألرض  ووضااااع اليااااد عليهااااا. فاااألن ابع احملجِّّ

ار ؛ملك مثن بيعها   ألنّه حق مقابل عال فتجوز املعاوضة علياه. ولاو ماات احملجِّّ
هاااا ينتقااال إىل ور تاااه  كساااائر األماااال   يتصااارفون هباااا  وتقسااام علااايهم  فاااألن مِّلك 

يس املااراد ماان التحجااري حسااب الفريضااة الشاارعية  كمااا تقساام سااائر األمااوال. ولاا
وضااع أحجااار عليهااا  باال املااراد وضااع مااا ياادل علااى أنااه وضااع يااده عليهااا  أي 
ملكهااا  فيكااون التحجااري بوضااع أحجااار علااى حاادودها  ويكااون التحجااري بغااري 

أبن غااارز حوهلااا أغصااااوً  بساااة  أو نقااى األرض  وأحاااري مااا فيهاااا مااان   احلجاار
ليمنع النّااس   وجعلها حوهلاشو   أو خضد ما فيها من احلشيش  أو الشو   

 من الدخول  أو حفر أ ارها ومل يسقها  أو ما شاكل ذلك يكون كله حتجرياً.
أن التحجاااري كاإلحيااااء  إ اااا يكاااون يف األرض  األحادياااثوالظااااهر مااان 

  أي ليس جتجر حق بعد ثـالث سـننيامليتة  وال يكون يف غريها. فقول عمار: ي
وال ماااا األرض غاااري امليتاااة فاااال مللاااك ابلتحجاااري  لااايس حملتجااار يف األرض امليتاااة. أ
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  امليتاة ابإلحياء  بل مللك وقطاع اإلمام. ألّن اإلحيااء والتحجاري قاد وردا ابألرض
فتكاون   وميتاة صافة يكاون هلاا مفهاوم معماول باه« من أحيـا أرضـا  ميتـة»فقال: 
ثـالث  أن عمـر جعـل التحجـريوأيضاً رو  البيهقي عان عمارو بان شاعيب  .قيداً 
. ومعاىن أحـق هبـافهـو  ،فأحياهـا غـريه ،فـإن تركهـا حـ  متضـي ثـالث سـنني ،ننيس

 .  ذلك أن غري امليتة من األراضي ال مللك ابلتحجري أو اإلحياء
وهااذا التفريااق بااني األرض امليتااة  وغااري امليتااة ياادل علااى أن الرسااول أابح 

احااات  للناااس أن نلكااوا األرض امليتااة  ابإلحياااء والتحجااري  فأصاابحت ماان املب
ولاذلك ال حتتاااج إىل إذن اإلمااام ابإلحيااء أو التحجااري  ألّن املباحااات ال حتتاااج 
إىل إذن اإلمااام. أمااا األراضااي غااري امليتااة فااال مللااك إالّ إذا أقطعهااا اإلمااام  ألّ ااا 
ليسااات مااان املباحاااات  وإ اااا هاااي إاااا يضاااع اإلماااام ياااده علياااه. وهاااو ماااا يسااامى 

 فلـم ،الال  املزين استقطع رسول هللا أرضـا  بأن   أبراضي الدولة. ويدل على ذلاك
ألحاطهاااا   فلاااو كانااات مللاااك ابإلحيااااء أو التحجاااري ،ميلكهـــا حـــ  أقطعـــه إايهـــا

 بعالمة تدل على مللكه إ ها  ولكان ملكها دون أن يطلب إقطاعه إ ها. 
ومن أحيا أرضاً ميتة يف أرض العشر م ل ك  رقبتها ومنفعتهاا  مسالماً كاان 

زكااة علااى الازروع والثماار  الا ي ،ااب   ب علاى املساالم فيهاا العشارأو كاافراً  و ا
وأمااا الكااافر فيجااب عليااه اخلااراج  ولاايس العشاار  فيهااا الزكاااة  إذا بلغاات نصاااابً  

ألنه لايس مان أهال الزكااة  وألن األرض ال يصا  أن  لاو مان و يفاة : عشار  أو 
 . خراج

  ظ اخلاراج عليهاامل يسابق أن ضار   ومن أحيا أرضااً ميتاة يف أرض اخلاراج
و اااب   ملاااك رقبتهاااا ومنفعتهاااا إن كاااان مسااالماً  ومنفعتهاااا فقاااا إن كاااان كاااافراً 

على املسلم فيها العشار  وال خاراج علياه. و اب علاى الكاافر فيهاا اخلاراج  كماا 
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اااع  علاااى أهلهاااا الكّفاااار حاااني أُقِّاااّروا عليهاااا عناااد الفااات  مقابااال خاااراج ي دوناااه   ُوضِّ
 عنها.

أرض اخلااراج  ساابق أن وضااع عليهااا اخلااراج قباال  وماان أحيااا أرضاااً ميتااة يف
أن تتحاااول إىل أرض ميتاااة  م ل اااك  منفعتهاااا فقاااا  دون رقبتهاااا  مسااالماً كاااان أو  
كافراً  ووجب عليه فيهاا اخلاراج  ألّ اا منطباق عليهاا أّ اا أرض مفتوحاة  ُضارِّظ  

إىل   عليها اخلاراج  لاذلك  اب أن يبقاى اخلاراج عليهاا  ملكهاا مسالم  أو كاافر
 بد الدهر. أ

  هااذا إذا كااان اإلحياااء للاازرع. وأمااا إذا كااان للسااكىن  أو إلقامااة مصااانع
فألنّاه ال عشار فيهاا وال خاراج  ال فاري يف ذلاك باني أرض   أو  ازن  أو حظائر

وأرض اخلاااراج  فاااألن الصاااحابة الاااذين فتحاااوا العاااراي ومصااار قاااد اختطاااوا   العشااار
باااان اخلطاااااظ  وناااازل معهاااام والفسااااطاال  ونزلوهااااا أ م عماااار   والبصاااارة  الكوفااااة

غريهم  ومل يضرظ عليهم اخلراج  ومل يدفعوا زكاة عنها  ألّن الزكاة ال ،ب على 
 املساكن واملبام. 

 التصرف يف األرض
ُ اا  كاال ماان ملااك أرضاااً علااى اسااتغالهلا  ويعطااى احملتاااج ماان بياات املااال 

  هت خااااذ مناااا  مااااا نكنااااه ماااان هااااذا االسااااتغالل. ولكاااان إذا أمهلهااااا  ااااالث ساااانني
  لـــيس جتجـــر حـــق بعـــد ثـــالث ســـننيوتعطاااى لغاااريه. قاااال عمااار بااان اخلطااااظ: ي

 أقطــع رســول هللا »وأخاارج حياا  باان خدم ماان طريااق عماارو باان شااعيب قااال: 
لــو  : فقــال عمــر  فجــاء قــوم فأحيوهــا  أانســا  مــن مزينــة أو جهينــة أرضــا  فعطلوهــا
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: قــال.  ولكــن مــن رســول هللا ،لرددَتــا ،أو مــن أيب بكــر  عــة مــينيكانــت قط
 .«فجاء غريه فعمرها فهي لـه  من عطل أرضا  ثالث سنني ه يعمرها: وقال عمر

واملراد أنه قد مضى عليها أكثر من  الث سنني  أي لو كانات مان أ  بكار ملاا 
مضى عليها  االث سانني  أو مات ملاا مضاى عليهاا  االث سانني كاذلك  ولكان 

فاااال نكااان إرجاعهاااا. مااان رساااول    فقاااد مضااات ماااّدة تزياااد عااان  اااالث سااانني 
 أن رســول هللا »وأخاارج أبااو عبيااد يف األمااوال عاان بااالل باان احلااارث املاازم: 

ه  لـبالل: إن رسـول هللا  فلما كان زمـان عمـر قـال: قال  أقطعه العقيق أمجع
ــاس فخــذ منهــا مــا قــدرت علــى   إمنــا أقطعــك لتعمــل  يقطعــك لتحجــره علــى الّن

ـــه ـــاقي ،عمارت ع الصاااحابة علاااى أن مااان عطّااال أرضاااه وقاااد انعقاااد إمجاااا  .«ورد الب
 وتعطى لغريه.  ت خذ منه   الث سنني

  وحيوانااااه  وبااااذره  فلمالااااك األرض أن ياااازرع أرضااااه  لتااااه  وعلااااى هااااذا
وعماله  وأن يستخدم لزراعتها عمااًل يساتأجرهم للعمال هباا  وإذا مل يقادر علاى 

دون  ةنحااااذلااااك تعينااااه الدولااااة. وإن مل يزرعهااااا املالااااك أعطاهااااا لغااااريه ليزرعهااااا م
مقابل. فألن مل يفعل وأمسكها نهل مّدة  الث سنوات  فألن أمهلهاا ماّدة  االث 
ساانوات أخااذهتا الدولااة منااه  وأقطعتهااا لغااريه. فقااد حاادنث يااونس عاان حممااد باان 

جـاء بـالل بـن احلـارث املـزين إىل رسـول »إسحق عن عبد   بان أ  بكار قاال: 
اي : فلمـا ُويّلَ عمـر قـال لـه  يضـةفأقطعهـا لـه طويلـة عر  ،فاسـتقطعه أرضـا   هللا 
وإن  ،أرضــا  طويلـــة عريضــة فقطعهــا لـــك إنــك اســـتقطعت رســول هللا  ،بــالل

: فقـــال .وأنـــت ال تطيـــق مـــا يف يـــديك  ه يكـــن مينـــع شـــيئا  ُيســـأَله رســـول هللا 
 ،عليـه ومـا ه تقـوَ  ،وما ه تطق  فانظر ما قويت عليها منها فأمسكه: فقال .أجل
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 وهللا شـيئا  أقطعنيـه رسـول هللا ،ال أفعـل: فقال .ه بني املسلمنيفادفعه إلينا نقسم
. فقســمه بــني   فأخــذ منــه مــا عجــز عــن عمارتــه .وهللا لــتفعلن: فقــال عمــر

رواه حي  بن خدم يف كتااظ اخلاراج. فهاذا صاري  يف أن األرض إذا مل « املسلمني
عطتهاااا أخاااذهتا الدولاااة مناااه  وأ  يطاااق صااااحبها زرعهاااا  وأمهلهاااا  اااالث سااانوات

 لغريه  كما فعل عمر ابن اخلطاظ مع بالل املزم يف معادن القبلية.
واحلاصاااال أن األرض مللااااك ابلتحجااااري  ومللااااك وقطاااااع اخلليفااااة  ومللااااك 
ابإلحياااااء  ومللااااك ابملاااارياث  ومللااااك ابلشااااراء. والنصااااوال الاااا ي وردت يف أخااااذ 

ليفة  األرض إن عطلها  الث سنني ذكرت احملتجر  وذكرت من أقطعها له اخل
ومل تذكر غريمها من مالكي األرض  وهم الوارث واحملياي واملشامي  فهال تعطيال  

 عااااال اخلليفاااااة  خاااااذها مناااااه    ماااااّدة  اااااالث سااااانني  كااااال أرض نلكهاااااا مالاااااك
ويعطيهاا لغااريه  أم أن ذلااك خاااال ابحملتجاار  ومان أقطعهااا لااه اخلليفااةو واجلااواظ 

رض مثاااال شاااارائها  أو أن النااااا ر يف احملّجاااار  ااااد أن التحجااااري لااااس  علااااى ذلااااك
إر هااااا  أو أي ساااابب ماااان أسااااباظ مللكهااااا يف التصاااارف ابألرض  ووضااااع اليااااد 
عليها. فألن ابع احملجار األرض الا ي حجرهاا ملاك بيعهاا  ألنّاه حاق مقابال عاال 
فتجااوز املعاوضااة عليااه. ولااو مااات احملجاار انتقاال ملااك األرض إىل ور تااه كسااائر 

لفريضااة الشاارعية. وكااذلك شااأن األمااال  يتصاارفون هبااا  وتقساام علاايهم حسااب ا
أيّااااة صاااافة   واملقط ااااع أرضاااااً   ماااان يقطعااااه اخلليفااااة أرضاااااً  فلاااايس إذن يف احملتجاااار

عطلاات  ااالث ساانني خاصاااً  ا،عاال أخااذ األرض إذ  خاّصااة عاان ابقااي املااالكني
هبماااا  دون ابقاااي املاااالكني  أبساااباظ أخااار  مااان أساااباظ التملاااك لاااسرض. أو 

إذا عطلت  االث سانني.   قيداً ألخذ األرضا مكاًل منه   ،عل احملتجر واملقطع
فااال يفهاام معااىن القيديااة  ألنّااه لاايس وصاافاً   أمااا كونااه نااص عليهمااا دون غريمهااا
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لكون األخذ ملن عطل إ ا هو ألنّه حمتجار  أو ألنّاه أقطاع  بال هاو مان  ؛مفهماً 
قبياااال الاااانص علااااى فاااارد ماااان أفااااراد املطلااااق  وهااااو أخااااذ األرض ماااان مالكهااااا إذا 

  النص عاماً  ويكون ذكر احملتجر واملقطع ذكراً لفرد من األفارادفيكون   عطلها
فألن وردت فيه   ينظر فيه  ال قيداً ننع غريمها. على أنه إذا ورد النص يف حاد ة

العلينة  كان نصاً عاما فيما علل فيه. والنص هنا تفهم منه العلينة  وهو أن أخاذ 
فيكاااون تعطيااال األرض  اااالث األرض بعاااد  اااالث سااانني لتعطيلهاااا عااان الزراعاااة  

ساانني هااو علااة أخااذها. وعلااى ذلااك تكااون عِّلنااة أخااذ األرض ماان احملتجاار هااي  
ألّن  ؛كونااه عطلهااا  ااالث ساانني  ولاايس كونااه حمتجااراً  وال كونااه حمتجااراً عطلهااا

التحجااري لااسرض ال يفيااد علينااة أخااذها. ال ُمنفاارداً وال مقاارووً مااع التعطياال  باال 
د عِّلِّّينااة أخااذها. فيكااون تعطياال األرض عِّلنااة تاادور تعطيلهااا وحااده هااو الااذي يفياا

ماااع املعلاااول وجاااوداً وعااادماً  فحيثماااا حصااال تعطيااال األرض مااان مالكهاااا  اااالث 
سااواء أكااان ملكهاا ابلتحجااري  أم ابإلقطاااع  أم ابإلرث  أم   سانني أخااذت مناه

غري ذلك. وإذا مل يعطلهاا احملتجار  االث سانني ال ت خاذ مناه. علاى أن احتجاار 
  هاااو كناياااة عااان مللكهاااا. إذ جااارت عاااادة ولـــيس جتجـــريف قاااول عمااار ياألرض 

أي حيايا حادودها  جاارة لتعارف أ اا ملكاه    مالك األرض أن حيّجر األرض
ومليااز عاان ملااك غااريه. وال يشاامال أن يضااع حجااارة حاا  يقااال حمتجاار  باال لااو 
وضع زرعاً  أو شجراً على حدود األرض  أو حفر حدودها  أو قام أبي عمل 

فااألن ذلااك كلااه يقااال لااه احتجااار  ويقااال ملاان   علااى أنااه وضااع يااده عليهااا ياادل
مـن أحـا  حائطـا  »يفعله ابألرض حمتجر. وهلذا يقول الرسول يف حديث خخار: 

رواه أبااو داود والااذي ياادل علااى أن احتجااار األرض هااو كنايااة عاان « علــى أرض
الشاايء مللكهااا مااا يرشااد إليااه معااىن كلمااة احتجاار لغااة. فااألن اللغااة تقااول احتجاار 

وضااااعه يف حجااااره  أي حضاااانه. فاااااحتجر األرض يعاااات حضاااانها ععااااىن ملكهااااا. 
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لاايس ملاان حضاان أرضاااً أي ملكهااا حااق بعااد   وعلااى هااذا يكااون معااىن احلااديث
أحاااال عليهااا حائطاااً  أو  م ااالث ساانني  سااواء وضااع علااى حاادودها حجااارة  أ

 فعل أي شيء يدل على ملكيتها. 
علياه عمار  وساكت عناه ساائر  هذا ابلنسبة للنص  أماا ابلنسابة ملاا ساار

إىل مزينااة   الاا ي أقطعهااا رسااول  -الصااحابة  فااألن عماار قااد حكاام ابألرض 
مــن عطــل أرضــا  ملاان عمرهااا  ومنااع مزينااة ماان أخااذها  وقااال: ي -وعمرهااا غااريهم

    فهاذا الكاالم مان عمار عاامفجاء غريه فعمرها فهي لـه  ثالث سنني ه يعمرها
ه  إن رسـول هللا »لبالل بن احلارث املزم: وقال  . من عطل أرضا  إذ قال: ي

فخــذ منهــا مــا قــدرت علــى  ،إمنــا أقطعــك لتعمــل ،يقطعــك لتحجــره علــى الّنــاس
وأخذ منه ابلفعل ما عجز عن   رواه أبو عبيد يف األموال .«ورد الباقي ،عمارته

بال يبقاى   عمارته. و صيص هذا ابإلقطاع وحده دون  صص صاري  ال  اوز
فهااااي تعبااااري عاااان واقعااااة    ون احلاد ااااة حصاااالت مااااع ماااان أقطعهاااااعامااااا. وأمااااا كاااا

 وليست قيداً يف هذه احلاد ة. 
  إذا عطلهاا  االث سانني ت خاذ مناه  فألن كل مالك لاسرض  وعلى هذا

مهماااا كاااان سااابب ملكاااه لاااسرض  إذ العااا ة بتعطيااال األرض  ال   وتعطاااى لغاااريه
ألّن الشاارع  ؛حااقبساابب ملكيتهااا. وال يقااال إن هااذا أخااذ ألمااوال النّاااس بغااري 

جعاال مللكيااة األرض معااىن غااري معااىن ملكيااة األمااوال املنقولااة  وغااري معااىن ملكيااة 
العقاااار  فجعااال ملكيتهاااا لزراعتهاااا. فاااألذا عطلااات املااادة الااا ي ناااص الشااارع عليهاااا 
ذهااااب معااااىن ملكيتهااااا عاااان مالكهااااا. وقااااد جعاااال الشاااارع ملليااااك األرض للزراعااااة 

وجعاال ،رياادها   الشااراء وغااري ذلااكو   واملاارياث  ابالعتمااار  وملليكهااا ابإلقطاااع
 من صاحبها ابإلمهال. كل ذلك من أجل دوام زراعة األرض واستغالهلا. 
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 منع إجارة األرض 
 ال  وز ملالك األرض أن ي جر أرضاه للزراعاة مطلقااً  ساواء أكاان مالكااً 
لرقبتها ومنفعتها معاً  أم مالكاً ملنفعتها فقا  أي سواء أكانت األرض عشرية  

ناااه ال  اااوز أن يااا جر إاجياااة  وساااواء أكاااان األجااار نقاااوداً  أم غريهاااا. كماااا أم خر 
األرض للزراعااة بشاايء إااا تنبتااه ماان الطعااام أو غااريه  وال بشاايء إااا خياارج منهااا 
مطلقاً  ألنّه كله إجارة. وإجارة األرض للزراعة غاري جاائزة مطلقااً. فقاد جااء يف 

أو   أرض فليزرعهـــامـــن كانـــت لـــه »قاااال:   صاااحي  البخااااري أن رساااول  
هنـى رسـول »وجااء يف صاحي  مسالم:  .«ليمنحها أخاه فإن أىب فليمسك أرضه

هنــى رســول »وجاااء يف ساانن النسااائي: « أن يؤخــذ لــألرض أجــر أو حــ  هللا 
  إذن نكريهـــا بشـــيء مـــن احلـــب ،اي رســـول هللا :قلنـــا. عـــن كـــراء األرض  هللا
ـــى الربيـــع . ال: فقـــال  وكنـــا نكريهـــا ابلتّـــن: قـــال. ال: قـــال وكنـــا نكريهـــا مبـــا عل

والربيااع النهاار الصااغري أي الااوادي  « ازرعهــا أو امنحهــا أخــاك  ال: قــال  الســاقي
أي كناااا نكريهاااا علاااى زراعاااة القسااام الاااذي علاااى الربياااع  أي علاااى جاناااب املااااء. 

وعــن أن   أنــه هنــى عــن أن يؤخــذ لــألرض أجــر أو حــ » : وصاا  عاان الناايب
  د عاان رافااع باان خااديج أن رسااول  ورو  أبااو داو  .«تكــرى بثلــث أو ربــع

وال  ،وال يكاريهــا بثلــث  أو َفلُيزررعهـا أخــاه  مــن كانـت لــه أرض فليزرعهــا»قاال: 
ورو  البخاري عن وفع أن عبد   بن عمار ُحادِّث  .«وال بطعام مسمى ،بربع

فاذهب ابان عمار إىل « هنى عن كراء املزارع أن النيب »عن رافع بن خديج: 
ورو   .«عـــن كـــراء املـــزارع  هنـــى النـــيب»عاااه نساااأله  فقاااال: رافاااع فاااذهبت م

 .عبد هللا بن عمر ترك كراء األرضالبخاري عن سامل أن 
عان أتجاري األرض. والنهاي   فهذه األحاديث صرحية يف  اي الرساول

وإن كان يدل على جمارد طلاب الام   غاري أن القريناة هناا تادل علاى أن الطلاب 
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كريهاااا بشااايء مااان احلاااب  قاااال: ال   ّ قاااالوا لاااه: للجااازم  فقاااد قاااالوا للرساااول: ن
نكريهااا ابلتاانب  فقااال: ال   ّ قااالوا: كنااا نكريهااا علااى الربيااع  فقااال: ال   ّ أكااد 

وهذا واضا  فياه اإلصارار علاى النهاي  .«أو امنحها أخاك ،ازرعها»ذلك بقوله: 
ظ  وإمااا وهااو للتأكيااد. عااالوة علااى أن التوكيااد يف العربيااة إمااا لفظياااً بتكاارار اللفاا

معناااو ً  وهناااا قاااد تكااارر لفاااظ النهاااي فااادل علاااى التأكياااد. وأماااا أتجاااري الرساااول 
فلاااايس ماااان هااااذا الباااااظ  ألّن أرض خياااا  كاناااات   ألرض خياااا  علااااى النصااااف

شجراً  وليست أرضاً ملساء  بدليل ما رو  ابن اسحق يف السارية عان عباد   
د هللا بــن رواحــة كــان يبعــث إىل أهــل خيــِب عبــ أن رســول هللا »باان أ  بكاار: 

مثّ أصــيب عبــد هللا بــن رواحــة  ...فيخــرص علــيهم  خارصــا  بــني املســلمني ويهــود
هـو  ،أخـو بـين سـلمة ،بـن أميـة بـن خنسـاءامبؤتة يرمحه هللا فكان جبار بن صـخر 

واخلاارال هاو الاذي يقادر الثمار  « خرص عليهم بعد عبـد هللا بـن رواحـةـالذي ي
ا صاااري  أبن أرض خيااا  شاااجر  وليسااات وهاااو علاااى أصاااوله قبااال أن ُ  ااادن. فهاااذ

فيكاون  بعااً  فهو أقل من مساحة الشاجر   أرضاً ملساء. وأما ما فيها من زرع
لااااه. وعلياااااه فليسااااات أرض خياااا  مااااان ابظ أتجاااااري األرض  باااال هاااااي مااااان ابظ 

امتنـــــع   فإنّـــــه بعــــد هنـــــي الرســـــولاملساااااقاة  واملسااااااقاة جااااائزة. وفاااااوي ذلااااك 
فاادل علااى أ اام فهمااوا   بــد هللا بــن عمــرومــنهم ع  أتجــري األرض الصــحابة عــن

حتاااارمي إجااااارة األرض. غااااري أن حتاااارمي إجااااارة األرض إ ااااا هااااو إذا كاناااات إجارهتااااا 
للزراعاااة. أماااا إن كانااات إجارهتاااا لغاااري الزراعاااة فيجاااوز  إذ  اااوز أن يساااتأجر املااارء 
األرض لتكون مراحاً  أو مقياًل أو  ازوً لبضااعته  أو لالنتفااع هباا بشايء معاني 

الزراعااة. ألّن النهااي عاان أتجااري األرض منصااب علااى أتجريهااا للزراعااة  كمااا غااري 
ي خذ من األحاديث الصحيحة. فهاذه األحكاام لسراضاي  وماا يتعلاق هباا تباني 
 الكيفية ال ي قيد هبا الشارُع املسلم  حني يعمل لتنمية ملكيته عن طريق الزراعة.
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 البيع واالستصناع 

 البيع
جعل املال سببًا إلقامة مصا  العباد يف الدنيا  إن   سبحانه وتعاىل 

وشرع طريق التجارة الكتساظ تلك املصا . ألّن ما حيتاج إليه كل أحد ال 
يوجد ميسورًا يف كل موضع  وألن أخذه عن طريق القوة والتغالب فساد  فال 

أن يكون هنالك نظام نكِّن كل واحد من أخذ ما حيتاج إليه عن غري من بد 
والتغالب  فكانت التجارة  وكانت أحكام البيع. قال   تعاىل:   القوةطريق 
                                      

            والتجارة نوعان: حالل يسمى يف الشرع بيعاً  وحرام .
سمى راب  كل واحد منهما ،ارة. فألن   أخ  عن الكفرة إنكارهم الفري يُ 

 بني البيع والراب عقاًل  فقال عزن وجّل:                    

     فري بينهما يف احلل واحلرمة بقوله تعاىل  ّ :               

     فعرفنا أن كل واحد منهما ،ارة  وأن احلالل اجلائز منهما شرعًا هو .
واآلخر   أحدمها يدل على اإل اظ  البيع. وانعقاد هذا البيع يكون بلفظني

يدل على القبول  ومها بعُت واشميُت  وما يف معنامها قواًل وعماًل. و وز أن 
ينيب عنه وكياًل  أو رسواًل ليقوم ابلبيع عنه  يتوىل صاحب السلعة البيع  وأن 

و وز أن يستأجر أجريًا ليقوم ابلبيع عنه  على أن يكون أجره معلوماً  فألن 
استأجره على جزء من الرب  كان شريكاً مضارابً  وانطبق عليه حكم املضارظ  



 142 

ال حكم األجري. وكذلك  وز أن يشمي املال بنفسه  أو بواسطة وكيله  أو 
 أو أن يستأجر من يشمي له بنفسه.   ولهرس

واحلاصل أن التجارة جائزة. وهي نوع من أنواع تنمية امللك  وواضحة 
يف أحكام البيع والشركة. وقد وردت التجارة يف القرخن واحلديث  قال تعاىل: 

                                   

      :خرج مع النيب  أنه». ورو  رفاعة فرأى الّناس  ،إىل املصلى
: اي معشر التجار، فرفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه إجابة له فقال :يتبايعون فقال

ورو  أبو  .«إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا  إاّل من اتقى هللا وبر وصدق
التاجر الصدوق األمني مع النبيني والصديقني »ل: أنه قا  سعيد عن النيب

 أخرجهما الممذي. « والشهداء
والتجاااااارة نوعاااااان التجاااااارة الداخلياااااة  والتجاااااارة اخلارجياااااة. أماااااا التجاااااارة 
الداخلية فهي البيع والشراء اجلاري باني النّااس يف السالع املوجاودة لاديهم  ساواء 

أم مااان منتوجاااات غاااريهم  أكانااات مااان منتوجااااهتم  زراعياااة كانااات أم صاااناعية  
وال   ولكنهاااا أصااابحت يف بالدهااام يتبادلو اااا. والتجاااارة الداخلياااة ال شااايء فيهاااا

ونااوع الساالع    إالّ مااا ورد ماان األحكااام املتعلقااة ابلبيااع. أمااا الساالع  قيااود عليهااا
فهاو مامو  لكال إنساان أن يتااجر ضامن   ونقلها داخل البالد من بلاد إىل بلاد

ة على التجاارة الداخلياة إالّ حاق اإلشاراف فقاا. أماا أحكام الشرع وليس للدول
التجااااارة اخلارجيااااة فهااااي شااااراء الساااالع ماااان خااااارج الاااابالد وبيااااع ساااالع الاااابالد إىل 
خارجهاااا  ساااواء أكانااات هاااذه السااالع زراعياااة أم صاااناعية. وهاااذه التجاااارة  ضاااع 
إلشااراف الدولااة املباشاار  فهااي الاا ي تتااوىل اإلشااراف املباشاار علااى إدخااال الساالع 

 ها  وعلى التجار احلربيني واملعاهدين. وإخراج
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 االستصناع
هااو أن يستصاانع الرجاال عنااد خخاار خنيااة  أو ساايارة  أو أي شاايء ياادخل 

  يف الصاااناعة. واالستصاااناع جاااائز واثبااات ابلساااّنة. فقاااد استصااانع رساااول  
النــيب أن  عبااد   باان عماار. وعاان خامتــا   صــنع النــيب  :خاملاااً  عاان أنااس قااال

 قـالعان ساهل   واستصانع املنا  .. روامها البخاريمن ذهبخامتا   اصطنع: 
إىل امــرأة أن ُمــري غالمــك النجــار يعمــل يل أعــوادا  أجلــس  هللا  بعــث رســول

ــــيهن  وقــــد كــــان النّــــاس يستصــــنعون يف أايم رســــول هللا . رواه البخاااااري. عل
  فساااكوته تقريااار هلااام علاااى االستصاااناع. وتقريااار الرساااول وعملاااه  وســـكت عـــنهم

واخلزانة   واملن   يل شرعي. واملعقود عليه هو املستصنع فيه  أي اخلامتكقوله دل
وغااري ذلااك. وهااو علااى هااذا الوجااه ماان قبياال البيااع  ولاايس ماان قبياال   والساايارة

وطلااب منااه أن يصاانعها   اإلجااارة. أمااا لااو أحضاار الشااخص للصااانع املااادة اخلااام
 فألنّه يكون حين ذ من قبيل اإلجارة.   له شي اً معيناً 

لصااناعة ماان حيااث هااي أساااس مهاام ماان أسااس احلياااة االقتصااادية أليااة وا
يف أي جمتماااع. وقاااد كانااات الصاااناعة مقتصااارة علاااى املصااانع   أماااة  وأي شاااعب

الياادوي وحااده  فلمااا اهتااد  اإلنسااان إىل اسااتخدام البخااار يف تساايري اآلالت  
وملااا جاااءت االخماعااات   أخااذ املصاانع اآل  حياال تاادر ياً حماال املصاانع الياادوي

احلديثة حصل انقالظ خطري يف الصناعة فزاد اإلنتاج ز دة مل تكن  طر ببال  
 وغدا املصنع اآل  أساساً من أسس احلياة االقتصادية.

واألحكااام املتعلقااة ابملصااانع اآلليااة  أو املصااانع اليدويااة  ال  لااو ماان أن 
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تكاااااون مااااان أحكاااااام الشاااااركة  أو أحكاااااام اإلجاااااارة  أو أحكاااااام البياااااع والتجاااااارة 
اخلارجيااة. فماان حيااث إنشاااء املصاانع قااد يكااون عااال فاارد  وهااذا ودر. والغالااب 

ق علياااه أحكاااام اذ تطباااا ااااناه. وحياائااااأن يكاااون عاااال عااادة أفاااراد يشااامكون يف إنش
أو   عانااأو ص  أو عمال  ة. وأما من حيث العمل فياه مان إدارةاالمياركات اإلساالش

ه اريف إنتاجاا. وأماا مان حياث تصاراارة األجيااه أحكاام إجااق علياابااغري ذلاك فتط
ه التااااادليس والغااااانب اة  ونناااااع فيااااااه أحكاااااام البياااااع والتجاااااارة اخلارجيااااااق عليااااااباااااافتط

التوصااية واالحتكااار  كمااا ننااع التسااعري  إىل غااري ذلااك ماان أحكااام البيااع. وأمااا 
فألنّااااه يطبااااق فيااااه أحكااااام   علااااى مااااا ينتجااااه ماااان إنتاااااج صااااغري أو كبااااري قباااال صاااانعه

 .نع عا صنع له  أو عدم إلزامهاتصازام املسارُع يف إلاالش االستصناع. وحُيكنم
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 أحكام الشركات

 الشركة يف اإلسالم
بني فصاااعداً   يااث ال يتميااز الواحااد عاان اة خلااا النصياااركة يف اللغاااالشاا
رعاً هي عقد بني ا نني فأكثر  يتفقان فياه علاى القياام بعمال اركة شااآلخر. والش

كة يقتضاااي وجاااود اإل ااااظ والقباااول فياااه معااااً   ماااا   بقصاااد الااارب . وعقاااد الشااار 
كساااائر العقاااود. واإل ااااظ أن يقاااول أحااادمها لآلخااار شااااركتك يف كاااذا  ويقاااول 

أن مااان   أي ال باااد اآلخاار قبلااات. إالّ أناااه لاايس اللفاااظ املاااذكور باااالزم باال املعاااىن
يتحقاق يف اإل ااظ والقباول معاىن يفياد أن أحادمها خاطاب اآلخار مشاافهة  أو  

ة علااى شاايء  واآلخاار يقباال ذلااك. فاالتفاااي علااى جماارد االشااما  ابلشاارك  كتابااة
مان ال يعت  عقداً  واالتفاي على دفع املال لالشما  ال يعتا  عقاداً  بال ال باد 

أن يتضااامن العقاااد معاااىن املشااااركة علاااى شااايء. وشااارال صاااحة عقاااد الشاااركة أن 
لشاركة  يكون املعقود عليه تصارفاً  وأن يكاون هاذا التصارف املعقاود علياه عقاد ا

 قاباًل للوكالة  ليكون ما يستفاد ابلتصرف مشمكاً بينهما. 
الرساااول فاااأقرهم   بُعاااث والنااااس يتعااااملون هباااا  ألنّاااه  والشاااركة جاااائزة
لتعامااال النّااااس هباااا دلااايالً شااارعياً علاااى  علياااه الصاااالة والساااالمعليهاااا  فكاااان إقاااراره 

 .جوازها
ل: ساااألت أاب مااان طرياااق ساااليمان بااان أ  مسااالم أناااه قاااا ورو  البخااااري

اشــــايت أان وشــــريك يل شــــيئا  يــــدا  بيــــد قااااال: ف املنهااااال عاااان الصاااارف يااااداً بيااااد 
فعلــت أان وشــريكي زيــد بــن  :فقــال ،فســألناه ،فجــاءان الــِباء بــن عــازب ،ونســيئة
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ذوه ومــا كــان ـدا  بيــد فخـــان يـــمــا كــ: »الـن ذلــك فقـــعــ ا النــيب ـألنـــوس ،أرقــم
كااان املساالمون يتعاااملون هبااا وأقاارهم   فهااو ياادل علااى أن الشااركة «نســيئة فــرّدوه

إن هللا »قاااال:   عااان أ  هرياارة عاان الناايب أبااوداود. ورو  عليهااا الرسااول 
خرجـــت مـــن  هفـــإذا خانـــ ،ريكني مـــا ه  ـــن أحـــد ا صـــاحبهـالث الشــــأان ثـــ يقـــول
 «.بينهما

و،وز الشركة بني املسلمني مع بعضهم  وبني الذميني مع بعضاهم  وباني 
ني. فيصااا  أن يشاااار  املسااالم النصااارام واجملوساااي وغاااريهم مااان املسااالمني والاااذمي

أهــل  رســول هللا  عامــل»الااذميني. رو  مساالم عاان عبااد   باان عماار قااال: 
رسـول  اشـاى». و«بشطر ما  رج منهـا مـن  ـر أو زرع - هم يهودو -خيِب 
رواه البخااري مان طرياق عائشاة. ورو  « من يهودي طعامـا  ورهنـه درعـه هللا 

ودرعه مرهونة بعشـرين صـاعا  مـن  النيب  توىف»ي عن ابن عباس قال: الممذ
أرسـل إىل  رسـول هللا  أن»ورو  المماذي عان عائشاة:  .«طعام أخذه ألهلـه

وهلاااذا فاااألن شاااراكة اليهاااود والنصاااار   .«يهـــودي يطلـــب منـــه ثـــوبني إىل امليســـرة
ال  ااوز هلاام  وغااريهم ماان الااذميني جااائزة  ألّن معاااملتهم جااائزة. إالّ أن الااذميني

بيااع اخلماار واخلنزياار وهاام يف شااركة مااع املساالم  أمااا مااا ابعااوه ماان اخلماار واخلنزياار 
قبل مشاركتهم للمسلم فثمنه حاالل يف الشاركة. وال تصا  الشاركة إالّ مان جاائز 

ألّ ا عقد على التصرف يف املال  فلام يصا  مان غاري جاائز التصارف  ؛التصرف
 عليه  وال شركة كل من ال  وز تصرفه. رجو ولذلك ال ،وز شركة احمل ؛يف املال

والشاااركة إماااا شاااركة أماااال   أو شاااركة عقاااود. فشاااركة األماااال  هاااي شاااركة 
العني  كالشركة يف عني ير هاا رجاالن  أو يشام  ا  أو يهبهاا هلماا أحاد  أو ماا 
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شاااكل ذلااك. وتعتاا  شااركة العقااود هااي موضااع البحااث يف تنميااة امللااك. ويتبااني 
العقود يف اإلسالم وتتبعها  وتتبع األحكام الشرعية املتعلقة  من استقراء شركات

هباااا  واألدلاااة الشااارعية الاااواردة يف شاااأ ا  أن شاااركات العقاااود مخساااة أناااواع هاااي: 
شركة العنان  وشركة األبدان  وشركة املضاربة  وشركة الوجوه  وشركة املفاوضة  

 وهذه هي جممل أحكامها: 

 شركة العنان 
ن عاليهمااا  أي أن يشاام  شخصااان عاليهمااا علااى وهااي أن يشاام  باادو

أل مااا يتساااو ن  ؛أن يعمااال فيااه أبباادا ما  والاارب  بينهمااا. و ّياات شااركة عنااان
ابلتصاارف كالفارسااني إذا سااو  بااني فرساايهما  وتساااو  يف السااري فااألن عنانيهمااا 
يكااوون سااواء. وهااذه الشااركة جااائزة ابلساانة وإمجاااع الصااحابة  والناااس يشاامكون 

 وأ م الصحابة.   ا منذ أ م النيب هب
ألّن النقااود هااي قاايم  ؛وهااذا النااوع ماان الشااركة  عاال فيااه رأس املااال نقااوداً 

األماااوال وأمثاااان املبيعاااات. أماااا العاااروض فاااال ،اااوز الشاااركة عليهاااا إالّ إذا قّومااات 
وقاات العقااد  وجعلاات قيمتهااا وقاات العقااد رأس املااال. ويشاامال أن يكااون رأس 

كااان التصااارف باااه يف احلاااال. فاااال ،اااوز الشاااركة علاااى رأس ماااال املاااال معلومااااً ن
جمهااول  وال ،ااوز عااال غائااب  أو باادين  ألنّااه ال بااد ماان الرجااوع إىل رأس املااال 
عند املفاصلة. وألن الدين ال نكن التصرف به يف احلال  وهو مقصود الشركة. 

واحااد  إال وال يشاامال تساااوي املااالني يف القاادر  وال أن يكااون املاااالن ماان نااوع 
أناااه  اااب أن يُقونماااا بقيماااة واحااادة حااا  يصاااب  املااااالن ماااااًل واحاااداً  فيصااا  أن 

ماً ادة  تقويااااة واحاااايشااامكا بنقاااود مصااارية وساااورية  ولكااان  اااب أن يقوماااا بقيمااا
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ون رأس ماااال ارال أن يكااااتااااياااذهب انفصااااهلما  و علهماااا شاااي اً واحاااداً. ألنّاااه يش
ال يعااارف أحاااد الشاااريكني مالاااه مااان ماااال  داً شاااائعاً للجمياااع اركة ماااااًل واحااااالشااا

اآلخر. ويشمال أن تكون أيدي الشريكني على املال. وشركة العنان مبنياة علاى 
ألّن كال واحاد منهماا يكاون بدفعاه املاال إىل صااحبه قاد أمناه   ؛الوكالة واألماناة

ووذنه لاه يف التصارف قاد وكلاه. وما  ملنات الشاركة صاارت شاي اً واحاداً  وصاار 
لااااى الشااااركاء أن يباشااااروا العماااال أبنفسااااهم  ألّن الشااااركة وقعاااات علااااى واجباااااً ع

أباادا م. فااال  ااوز ألحاادهم أن يوكاال عنااه ماان يقااوم ببدنااه مقامااه يف الشااركة يف 
تخدم بااادن مااان تشااااء أجااارياً ااء  وتسااااتااا جر مااان تشاااالتصااارف. بااال الشاااركة كلهاااا 
 .  عندها ال عند أحد الشركاء

اء أن يبيع ويشمي علاى الوجاه و وز لكل واحد من الشريكني أو الشرك
الاااذي ياااراه مصااالحة للشاااركة. ولاااه أن يقااابح الاااثمن واملبياااع  وخياصااام يف الااادين  
ويطالب به  وأن حييل وحيال عليه  ويرد ابلعيب. وله أن يستأجر من رأس مال 

ألّن املنافع أجريت جمر  األعيان  فصار كالشراء والبيع. فله أن  ؛الشركة وي جر
لسااايارة ماااثاًل  ولاااه أن ي جرهاااا ابعتبارهاااا سااالعة للبياااع  فصاااارت يبياااع السااالعة  كا

منفعتهااااااا يف الشااااااركة كااااااالعني نفسااااااها. فُأجرِّي اااااات جمراهااااااا. وال يشاااااامال تساااااااوي 
الشاااريكني يف املاااال  بااال يشااامال تسااااويهما يف التصااارف. أماااا املاااال فيصااا  أن 
يتفاضال يف املاال  ويصا  أن يتسااو   والارب  يكاون علاى ماا شارطا. فيصا  أن 

وقاااد كاااان علاااي يشااامطا التسااااوي يف الااارب   ويصااا  أن يشااامطا التفاضااال فياااه. 
رواه عباد الارزاي يف « الربح علـى مـا اصـطلحوا عليـه» رضي   عنه يقول هبذا:

اجلامع. أما اخلسارة يف شركة العنان فأل ا تكون على قدر املاال فقاا  فاألن كاان 
  وإن كااان أ ااالاثً فاخلسااران ماهلمااا متساااو ً يف القاادر فاخلسااارة بينهمااا مناصاافة
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أ ااااالاثً. وإذا شاااارطا غااااري ذلااااك ال قيمااااة لشاااارطهما  وينفااااذ حكاااام اخلسااااارة دون 
ألّن الباادن ال خيسااار ماااااًل   ؛شاارطهما  وهاااو أن تااوزع اخلساااارة علاااى نساابة املاااال

وإ اااا خيسااار ماااا بذلاااه مااان جهاااد فقاااا  فتبقاااى اخلساااارة علاااى املاااال  وتاااوزع علياااه 
الشااراكة وكالااة  وحكاام الوكالااة أن الوكياال ال  بنساابة حصااص الشااركاء. وذلااك أن

جلاااامع عااان يضااامن  وأن اخلساااارة تقاااع علاااى ماااال املوكااال. رو  عباااد الااارزاي يف ا
 . «الوضيعة على املال والربح على ما اصطلحوا عليه» علّي رضي   عنه قال:

 شركة األبدان
وهااااي أن يشاااام  ا نااااان أو أكثاااار أبباااادا ما فقااااا دون ماهلمااااا  أي فيمااااا 

تسااااابانه أبياااااديهما  أي اهااااادمها. مااااان عمااااال معاااااني  ساااااواء أكاااااان فكااااار ً أم يك
جسااد ً. وذلااك كالصااناع يشاامكون علااى أن يعملااوا يف صااناعاهتم  فمااا ير ونااه 

وساائقي   والنجاارين  واحلماالني  والصيادين  واألطباء  فهو بينهم. كاملهندسني
اء  وال أن يكوناااوا وأمثااااهلم. وال يشااامال اتفااااي الصااانائع باااني الشااارك  السااايارات

مجيعاً صناعاً. فلو اشم  صناع  تلفو الصنائع جاز  ألّ م اشمكوا يف مكسب 
علاى   مبااح فصا   كماا لاو اتفقات الصانائع بيانهم. ولاو اشامكوا يف عمال معاني

أن ياادير أحاادهم الشااركة  واآلخاار يقاابح املااال  والثالااث يعماال بيااده  صااحت 
ل يف مصاااانع  سااااواء أكااااانوا كلهاااام الشااااركة. وعلااااى ذلااااك  ااااوز أن يشاااام  عمااااا

ال يعرف  فيشامكون صاناعاً  وبعضهم اآلخريعرفون الصناعة أم بعضهم يعرف  
وعماااااًل وكتااااابً وحراسااااً  يكوناااون مجيعااااً شاااركاء يف املصااانع. إالّ أناااه يشااامال أن 
يكااون العماال الااذي اشاامكوا ابلقيااام بااه بقصااد الاارب  عماااًل مباحاااً  أمااا إذا كااان 

 ال ،وز الشركة فيه. العمل حمرماً ف
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والااارب  يف شاااركة األبااادان يكاااون  ساااب ماااا اتفقاااوا علياااه مااان مسااااواة أو 
فجااز   تفاضل. ألّن العمل يستحق به الارب   و اوز تفاضال الشاركاء يف العمال

تفاضاالهم يف الاارب  احلاصاال بااه. ولكاال واحاااد ماانهم املطالبااة ابألجاارة كلهااا إااان 
إااان يشاااميها. وللمساااتأجر هلااام  أو اساااتأجرهم  وباااثمن البضااااعة الااا ي صااانعوها 

دفاع األجارة مجيعهاا  أو دفاع مثان البضااعة   املشمي منهم ما صنعوا من بضااعة
ء. وإن عماال أحااد الشااركاء  أيهاام دفعهااا باار  وإىل  إىل أي واحااد ماانهم  مجيعااه

ألّن العماال مضاامون علاايهم معاااً  وبتضااامنهم لااه  ؛دون شااركائه فالكسااب بياانهم
م  كما كان الضمان عليهم. ولايس ألحادهم أن يوكال وجبت األجرة  فيكون هل

عنااه غااريه شااريكاً ببدنااه  كمااا أنااه لاايس ألحاادهم أن يسااتأجر أجاارياً عنااه شااريكاً 
ألّن العقاااد وقاااع علاااى ذاتاااه  فيجاااب أن يكاااون هاااو املباشااار للعمااال  ألّن  ؛ببدناااه

الشاااريك بدناااه هاااو  وهاااو املتعاااني يف الشاااركة. ولكااان  اااوز أن يساااتأجر أحااادهم 
االساات جار حين ااذ يكااون ماان الشااركة  وللشااركة  ولااو ابشااره واحااد ماان أجااراء  و 

الشاااركاء  وال يكاااون نياباااة عناااه  وال وكالاااة وال أجااارياً عناااه. ويكاااون تصااارف كااال 
 شريك تصرفاً عن الشركة  ويلزم كل واحد منهم ما يتقبله شريكه من أعمال. 

عبياادة  وهااذه الشااركة جااائزة ملااا رو  أبااو داود واأل اارم وساانادمها عاان أ 
وسـعد بـن أيب   اشاكت أان وعمـار بـن ايسـر»عن أبيه عبد   بن مسعود قاال: 

« أان وعمـار بشـيء ئفجـاء سـعد أبسـريين وه أجـ ،فيمـا ُنصـيب يـوم بـدر ،وقاص
أشــرك بيــنهم النــيب »علااى ذلااك. وقااال أيااد باان حنباال:   وقااد أقاارهم الرسااول

 ». ة يف أباااادا م يف فهااااذا احلااااديث صااااري  يف اشااااما  مجاعااااة ماااان الصااااحاب
عماال يقومااون بااه  وهااو قتااال األعااداء  ويقساامون مااا ينااالون ماان غنااائم إن ر ااوا 
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املعركااة. أمااا مااا يقااال ماان أن حكاام الغنااائم خيااالف هااذه الشااركة  فألنّااه غااري وارد 
معركاة بادر هاذه  فحاني حصالت ألّن حكم الغنائم نازل بعاد  ؛على هذا احلديث

موجااوداً. وحكاام الغنااائم الااذي ناازل  لغنااائممل يكاان حكاام ا  هااذه الشااركة أبباادا م
فيماااا بعاااد ال ينساااخ الشاااركة الااا ي حصااالت  وإ اااا يباااني نصااايب الغاااا ني  ويبقاااى 

 حكم شركة األبدان اثبتاً هبذا احلديث. 

 شركة املضاربة 
وهي أن يشم  بدن ومال. ومعناها أن يدفع رجال مالاه   وتسمى قراضاً 

ماان الاارب  يااوزع بينهمااا حسااب مااا إىل خخاار يتجاار لااه فيااه  علااى أن مااا حيصاال 
يشاامطانه. إالّ أن اخلسااارة يف املضاااربة ال  ضااع التفاااي الشااريكني  باال ملااا ورد 
يف الشااارع. واخلساااارة يف املضااااربة تكاااون شااارعاً علاااى املاااال خاصاااة  لااايس علاااى 
املضارظ منها شيء  ح  لو اتفاق رظ املاال واملضاارظ علاى أن الارب  بينهماا  

وذلااك ألّن الشااركة   ن الاارب  بينهمااا  واخلسااارة علااى املااالواخلسااارة عليهمااا  كااا
وكالة  وحكم الوكيال أناه ال يضامن  وأن اخلساارة تقاع علاى املوكِّال فقاا  ورو  

  الوضـــيعة علـــى املـــال»عباااد الااارزاي يف اجلاااامع عااان علاااي رضاااي   عناااه قاااال: 
ذلاه مان وإ ا خيسر ما ب  فالبدن ال خيسر ماالً  .«والربح على ما اصطلحوا عليه

 جهد فقا  فتبقى اخلسارة على املال. 
ألّن  ؛وال تصاا  املضاااربة حاا  ُيساالنم املااال إىل العاماال  وخيلااى بينااه وبينااه

املضااااربة تقتضاااي تساااليم املاااال إىل املضاااارظ. و اااب يف املضااااربة تقااادير نصااايب 
العاماال  وأن يكااون املااال الااذي ،ااري املضاااربة عليااه قاادراً معلوماااً. وال يصاا  أن 
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ل رظ املال مع املضاارظ  ولاو شارال علياه مل يصا   ألنّاه ال نلاك التصارف يعم
ابملاااال الاااذي صاااار للشاااركة  وال نلاااك رظ املاااال التصااارف ابلشاااركة مطلقااااً  بااال 
املضارظ هو الذي يتصرف  وهاو الاذي يعمال  وهاو صااحب الياد علاى املاال. 

يقااع  وذلااك ألّن عقااد الشااركة حصاال علااى باادن املضااارظ  ومااال رظ املااال  ومل
العقااد علااى باادن رظ املااال  فصااار كاااألجنيب عاان الشااركة  ال نلااك أن يتصاارف 
فيهااا بشاايء. إالّ أن املضااارظ مقيّااد عااا أذن لااه رظ املااال ماان تصاارف  وال  ااوز 
لااه أن خيالفااه  ألنااه متصاارف ابإلذن  فااألذا أذن لااه أن يتاااجر ابلصااوف فقااا  أو 

لكان لايس معاىن هااذا أن منعاه مان أن يشاحن البضااعة يف البحار فااألن لاه ذلاك  
يتصاارف رظ املااال ابلشااركة  باال معناااه أن املضااارظ مقيااد يف حاادود مااا أذن لااه 

فالتصارف يف الشاركة حمصاور ابلعامال فقاا  ولايس   رظ املال  ولكان ماع ذلاك
 لرظ املال أية صالحية يف التصرف. 

ومن املضاربة أن يشم  ماالن وبدن أحدمها. فلو كان بني رجلاني  ال اة 
ألحدمها ألف  ولآلخر ألفان. فاأ ذِّن  صااحب األلفاني لصااحب األلاف خالف  

أن يتصرف فيهما على أن يكون الرب  بينهما نصفني  صحت الشركة  ويكون 
العاماال هااو صاااحب األلااف مضااارابً عنااد صاااحب األلفااني وشااريكاً لااه. وكااذلك 

 اربة. من املضاربة أن يشم  ماالن وبدن غريمها  فأل ا كلها تدخل يف ابظ املض
أن العبـاس بـن عبـد املطلـب كـان يـدفع » واملضاربة جائزة شارعاً ملاا روي:

 فبلـــل ذلـــك النـــيب   ويشـــا  علـــى املضـــارب شـــروطا  معينـــة  مـــال املضـــاربة
  وانعقااد إمجاااع الصااحابة علااى جااواز املضاااربة. فقااد رو  اباان أ  « فاستحســنه

اخلطـاب دفـع إليـه أن عمـر بـن »شيبة عن عبد   بن ييد عن أبيه عن جده: 
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وذكاار اباان قدامااة يف « فقامســه الفضــل  فطلــب فيــه فأصــاب  مــال يتــيم مضــاربة
أن عثمـــان »املغاات عاان مالاااك باان العااالء بااان عبااد الااارين عاان أبيااه عااان جااده: 

وقااد  « أهنمــا قارضــا»وذكاار أيضاااً عاان اباان مسااعود وحكاايم باان حاازام: « قارضــه
ه  ومل ينكاار أحااد ذلااك كااان ذلااك علااى ماارأ  ماان الصااحابة  ومل يُاارو   ااالف لاا

 فكان ذلك إمجاعاً منهم على املضاربة.

 شركة الوجوه
وهااي أن يشاام  باادون عااال غريمهااا. أي أن ياادفع واحااد مالااه إىل ا نااني 

يتفقااان فااأكثر مضاااربة  فيكااون املضااارابن شااريكني يف الاارب  عااال غريمهااا. فقااد 
يتفقااان  ثلااث  وقاادعلااى قساامة الاارب  أ ااالاثً  لكاال واحااد منهمااا الثلااث  وللمااال ال

على قسامته أرابعااً للماال الرباع  وألحادمها الرباع ولآلخار النصاف  وقاد يتفقاان 
علااى غااري ذلااك ماان الشااروال. وهبااذه الشااروال املمكنااة احلصااول نكاان أن حيصاال 
تفاضاال بااني العاااملني يف الاارب   فصااار اشااماكهما مااع تفاضاال حصصااهما مبنياااً 

يف العماال  وإمااا ماان وحيااة املهااارة علااى وجاهااة أحاادمها  أو وجاهتهمااا  إمااا ماان 
الاذي نلكاناه يف املاال  وحية حسن التصرف يف اإلدارة  مع أن التصرف الشرعي

واحاااد. ومااان أجااال ذلاااك صاااارت هاااذه الشاااركة قساااماً مااان ناااوع خخااار غاااري شاااركة 
 املضاربة  مع أ ا يف حقيقتها ترجع إىل املضاربة.

 نه بثقاااة التجاااار ومااان شاااركة الوجاااوه أن يشااام  ا ناااان فاااأكثر فيماااا يشااام 
هبمااااا  وجاههمااااا املباااات علااااى هااااذه الثقااااة  ماااان غااااري أن يكااااون هلمااااا رأس مااااال. 
ويشاامطان علااى أن يكااون ملكهمااا فيمااا يشاام نه نصاافني  أو أ ااالاثً أو أرابعاااً  
أو  ااو ذلااك  ويبيعااان ذلااك  فمااا يكساابانه ماان رباا  فهااو بينهمااا مناصاافة  أو 
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ما يتفقان عليه  ال حساب ماا نلكاان يف حسب   أ الاثً أو أرابعاً أو  و ذلك
ألنّااااه عقااااام  ؛البضاااااعة. أمااااا اخلسااااارة فتكااااون علااااى قاااادر ملكهمااااا يف املشاااام ت

ماهلما  ال على حسب ما يشمطان من خسارة  وال على حساب الارب   ساواء 
 أكان الرب  بينهما بقدر مشم هتما أم  تلفاً عنها.

ا اشامكا عاال غريمهاا كانات مان وشركة الوجوه بقسميها جاائزة. أل ماا إذ
ه من ماال اذاناأخاا يانة واإلمجاع. وإن اشمكا فيماة ابلساة الثابتاركة املضاربال شاقبي

فهااي ماان قبياال شااركة   ة التجااار هبمااااو قاا  ه ااههماااااناااما  أي فيمااا يشمياغريهاا
 األبدان الثابتة ابلسنة  فتكون شركة الوجوه اثبتة ابلسنة واإلمجاع.

أنااااه ينبغااااي أن يعلاااام أن املااااراد ابلثقااااة هنااااا الثقااااة املاليااااة  وهااااي الثقااااة إالّ 
ابلسااااداد  ولاااايس اجلاااااه والوجاهااااة. ألّن الثقااااة إذا أُطلقاااات يف موضااااوع التجااااارة 

فأل ااا يقصااد منهااا الثقااة ابلسااداد  وهااي الثقااة املاليااة. وعلااى   والشااركة و ااو ذلااك
فال توجد فيه  قة  ذلك قد يكون الشخص وجيهاً  ولكنه غري مو وي ابلسداد 

مالياااة  وال يعتااا  أن لدياااه  قاااة تعتااا  يف موضاااوع التجاااارة والشاااراكة. فقاااد يكاااون 
ولكاان ال توجااد بااه  قااة ابلسااداد  فااال تكااون بااه   أو  جااراً كباارياً   أو غنياااً   وزيااراً 

 قااة مالياااة  وال يااا منن علاااى شااايء  فألنّاااه ال يساااتطيع أن يشااامي مااان الساااوي أياااة 
هااااا. وقاااد يكااااون شاااخص فقااارياً ولكاااان التجاااار يثقااااون بضااااعة دون أن يااادفع مثن

بسداده ما عليه من املال  فألنّه يستطيع أن يشمي بضاعة دون أن يادفع مثنهاا. 
وعلااى هااذا فشااركة الوجااوه تمكااز فيهااا الثقااة ابلسااداد  ال الوجاهااة. وعلااى ذلااك 
فااألن مااا حيصاال يف بعااح الشااركات ماان إدخااال وزياار عضااواً يف شااركة  و عاال لااه 

دون أن ياادفع أي مااال  أو يشاام  أبي جهااد  وإ اااا    ماان الاارب نصاايب معااني
أشر  ملنزلته يف اجملتمع  ح  يسّهل للشركة معامالهتا  فألن ذلك ليس من قبيال 
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شركة الوجوه  وال ينطبق عليها تعريف الشركة يف اإلساالم. فاال  اوز هاذا الناوع 
 خااذ شااي اً ماان وال يكااون هااذا الشااخص شااريكاً  وال حياال لااه أن ماان االشااما   

 .هذه الشركة
وماااااااا حيصااااااال يف بعاااااااح البلااااااادان كالساااااااعودية والكويااااااات مااااااان أن غاااااااري 

ال يساام  لااه برخصااة للتجااارة  أو للعماال  فياادخل   السااعودي  أو غااري الكااوي ي
معااه سااعود ً يف الساااعودية  أو كويتياااً يف الكويااات  و عاال لااه حصاااة ماان الااارب  

ي ماااااال  ودون أن تعقاااااد أ  دون أن يااااادفع هاااااذا الساااااعودي  أو هاااااذا الكاااااوي ي
الشاااركة علاااى بدناااه  وإ اااا اعتااا  شاااريكاً مااان أجااال أن الرخصاااة أخاااذت اب اااه  
وجعلاات لااه حصااة ماان الاارب  مقاباال ذلااك  فهااذا أيضاااً لاايس ماان شااركة الوجااوه  

شاريكاً    وال هو من الشركة اجلائزة شرعاً  وال يعت  هذا السعودي  أو الكاوي ي
ألنّااه ال تنطبااق عليااه الشااروال الاا ي  ؛الشااركة وال حيااّل لااه أن  خااذ شااي اً ماان هااذه

أوجااب الشاارع أن تتااوفر يف الشااريك  حاا  يكااون شااريكاً شاارعاً  وهااي االشااما  
أو الثقااة التجاريااة ابلسااداد  ليباشاار هااو العماال عااا  خااذه ماان   أو الباادن  ابملااال

 بضاعة هبذه الثقة.

 شركة املفاوضة
املااار ذكرهااا  مثاال أن  وهااي أن يشاام  الشااريكان يف مجيااع أنااواع الشااركة

 معااااا بااااني شااااركة العنااااان  واألباااادان  واملضاااااربة  والوجااااوه  وذلااااك كااااأّن ياااادفع 
شااخص مااااًل ملهندسااني  شااراكة مااع ماهلمااا مضاااربة  ليبنيااا دوراً لبيعهااا والتجااارة 

 خااذان  ايااديهما ماان مااال  وصااار أفيهااا  واتفقااا علااى أن يشااتغال أبكثاار إااا بااني 
ااًل  بناء على  قة التجار هبما. فاشما  املهندساني بضاعة من غري دفع مثنها ح
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ابعتباار صاناعتهما ودفعهماا ماااًل منهماا يشاتغالن باه  ؛معاً بباد ما شاركة أبادان
معاااً شااركة عنااان  وأخااذمها مااااًل ماان غريمهااا مضاااربة شااركة مضاااربة  واشااماكهما 

فهاذه الشاركة يف البضاعة ال ي يشم  ا بناء على  قاة التجاار هبماا شاركة وجاوه  
ألّن كال ناوع منهاا يصا   ؛مجعت مجيع أنواع الشركات يف اإلسالم فيصا  ذلاك

فيجاوز أن  عال   فيص  ماع غاريه. والارب  علاى ماا اصاطلحا علياه  على انفراده
الرب  على قدر املالني  و وز أن يتسااو  ماع تفاضالهما يف املاال  وأن يتفاضاال 

 مع تساويهما يف املال. 
شركة املفاوضة جائز لورود الانص باه. أماا ماا ياذكره بعاح هذا النوع من 

  ماااااان أنااااااواع شااااااركة املفاوضااااااة األخاااااار   وهااااااي أن يشاااااام  الاااااارجالن  الفقهاااااااء
يفااااوض كاااال واحااااد منهمااااا إىل   ودي نهمااااا  وتصاااارفهما  فيتساااااو ن يف ماليهمااااا
ألنّااه مل يارد نااص شارعي دلااياًل عليهااا   ؛فااال ،اوز مطلقاااً   صااحبه علااى اإلطاالي

أو « إذا تفاوضـتم فاحسـنوا املفاوضـة»حلديث الذي يستشهدون باه وهاو وألّن ا
مل يص  شايء مان هاذين احلاديثني  وال يف « فاوضوا فإنّه أعظم للِبكة»حديث 
وألّن هذه الشركة شركة على مال جمهاول   ؛على فرض صحة داللتهما  معنامها

مااا وعماال جمهااول  وهااذا وحااده كاااف لعاادم صااحة هااذه الشااركة  وألّن ماان ماهل
اإلرث الااذي يصااري إليهمااا بعااد وفاااة املااورث  وقااد يكااون أحاادمها ذمياااً فكيااف 
 عل له نصيب يف اإلرث. وألّن الشركة تتضمن معىن الوكالة  والوكالة عجهاول 
 اجلنس ال ،وز. فكان كله دااًل على عدم صحة هذا النوع من شركة املفاوضة. 
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 فسخ الشركة 
. وتبطاااال عااااوت أحااااد الشااااريكني  أو والشااااركة ماااان العقااااود اجلااااائزة شاااارعاً 

أو احلجر عليه لسفه  أو ابلفسخ من أحدمها  إذا كانت الشركة مكونة   جنونه
فبطلت بذلك كالوكالة. فألن مات أحد الشاريكني    ألّ ا عقد جائز  من ا نني

فله أن يقيم على الشركة  و ذن له الشاريك يف التصارف  ولاه   وله وارث رشيد
ة. وإذا طلب أحد الشريكني الفسخ وجب على الشريك اآلخر املطالبة ابلقسم

إجابااة طلبااه. وإذا كااانوا شااركاء  وطلااب أحاادهم فسااخ الشااراكة ورضااي الباااقون 
وجاددت باني البااقني. إالّ أناه يُفاّري   فسخت الشركة ال ي كانات قائماة  ببقائها

اماال إذا طلااب الع  يف الفسااخ بااني شااركة املضاااربة وغريهااا  ففااي شااركة املضاااربة
ألّن حقه يف الارب    ؛أجيب طلب العامل  القسمة صاحب املالوطلب   البيع

وال يظهااااار الااااارب  إالّ يف البياااااع. أماااااا يف ابقاااااي أناااااواع الشاااااركة إذا طلاااااب أحااااادمها 
 دون طلب البيع.   أجيب طلب القسمة  خر البيعالقسمة  واآل
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 الشركات الرأمسالية 

عقتضااه يلتازم شخصاان أو أكثار أبن   عقد  يف النظام الرأ ا   الشركة
القتسام ماا   يساهم كل منهما يف مشروع ما   بتقدمي حصة من مال أو عمل

قاااااد ينشاااااأ عااااان هاااااذا املشاااااروع مااااان ربااااا  أو خساااااارة. وهاااااي قسااااامان: شاااااركات 
 األشخاال  وشركات األموال. 

أمااااا شااااركات األشااااخاال فهااااي الاااا ي ياااادخل فيهااااا العنصاااار الشخصااااي  
ة  ويف تقاااادير احلصااااص  وذلااااك كشااااركات التضااااامن  ويكااااون لااااه أ اااار يف الشاااارك

ناااااه ال يكاااااون فيهاااااا ألف  وشااااركات التوصاااااية البسااااايطة. خباااااالف شاااااركات األماااااوال
أو أي أ اار  باال هااي قائمااة علااى   للعنصاار الشخصااي أي وجااود  وال أي اعتبااار

الشااركة انتفاااء وجااود العنصاار الشخصااي  وانفااراد العنصاار املااا  فقااا يف تكااوين 
 .  ركات املسامهة  وشركات التوصية ابألسهمويف سريها  وذلك كش

 شركة التضامن 
بعنااوان   ،ااار معاااً يتفقااان فيااه علااى اال  هااي عقااد بااني شخصااني أو أكثاار

 صااوال  ويلتاازم مجيااع أعضااائها بااديون الشااركة  علااى مجيااع أمااواهلم ابلتضااامن 
من غري قيد وحاد. لاذلك ال نكان أن يتناازل أي شاريك عان حقوقاه يف الشاركة 

ال وذن ابقاااي الشاااركاء  وتنحااال الشاااركة عاااوت أحاااد الشاااركاء  أو احلجااار لغاااريه إ
عليااااه  أو إفالسااااه  مااااا مل يوجااااد اتفاااااي خيااااالف ذلااااك. وأعضاااااء هااااذه الشااااركة 
متضاامنون يف تعهااداهتا قِّب اال  الغاري يف تنفيااذ مجيااع تعهادات الشااركة  ومساا وليتهم 
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ال ماان  يف ذلااك غااري حماادودة  فكاال شااريك مطالااب أبداء مجيااع ديااون الشااركة 
ماا نقاص  أموال الشركة فحسب  بل من أمواله أيضاً  فعليه أن يويف أبموالاه هاو

ماهلااا  وال تسااام  هاااذه الشاااركة ابتسااااع املشاااروع.  دماان دياااون الشاااركة  بعاااد نفاااا
يثق كال مانهم ابآلخار  ويعرفاه معرفاة جيادة    ويتم تكوينها من أشخاال قالئل

وناااه بااادوً فقاااا  بااال مااان   ال مااان حياااث كالشاااريكوأهااام اعتباااار فيهاااا شخصاااية 
 حيث مركزه وأت ريه يف اجملتمع. 
ألن الشااااروال الاااا ي تاااانص عليهااااا  ااااالف شااااروال  ؛وهااااذه الشااااركة فاساااادة

ألن احلكاام الشاارعي أنااه ال يشاامال يف الشااريك إال كونااه  ؛الشااركات يف اإلسااالم
جااائز التصاارف فقااا  وأن للشااركة أن توسااع أعماهلااا  فااألذا اتفااق الشااركاء علااى 

إماااا باااز دة رأ ااااهلم  أو وضاااافة شاااركاء  فهااام مطلقاااو التصااارف   توسااايع الشاااركة
يفعلون ما يشاؤون  وألن الشريك غري مس ول يف الشركة شخصياً إال بنسبة ما 
ل ُه من حصة فيها  وألن له احلق أن يام  الشاركة يف أي وقات يرياد دون حاجاة 

بااال   علياااه ملوافقاااة الشاااركاء؛ والشاااركة ال تنحااال عاااوت أحاااد الشاااركاء  أو احلجااار
إذا كانت الشركة م لفاة   وتبقى شراكة ابقي الشركاء  تنفسخ شراكته هو وحده

ماااان أكثاااار ماااان ا نااااني. هااااذه هااااي الشااااروال الشاااارعية  فاشااااماال شااااركة التضااااامن 
 علها شركة فاسدة  وال  اوز االشاما  هباا   خبالف هذه الشروال  بل نقيضها

 شرعاً. 

 شركات املسا ة 
ّونااة ماان شااركاء  هلهاام اجلمهااور. وامل سااس املسااامهة هااي شاارك ةشاارك ة مك 

ألّن العقاد االبتادائي  ؛يف شركة املسامهة هو كل من وقع العقد االبتدائي للشركة
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هو الذي يوجد بني موقعيه التزامات ابلعمال علاى حتقياق اهلادف املشام   وهاو 
الشااركة. ويكااون االكتتاااظ يف الشااركة ابلتاازام الشااخص بشااراء سااهم أو أكثاار يف 

شروع الشركة  مقابل قيمتها اال ياة. وهاو ضارظ مان ضاروظ التصارف ورادة م
منفردة  أي يكفي الشخص أن يشمي األساهم ليصاب  شاريكاً  رضاي باه ابقاي 
الشاااااركاء أم ال. وحيصااااال االكتتااااااظ بوسااااايلتني: األوىل خياااااتص فيهاااااا امل سساااااون 

ك بتحريار أبسهم الشركة  ويوزعو ا فيما بينهم دون عرضها على اجلمهاور  وذلا
القانون النظامي للشركة املتضامن الشاروال الا ي ستساري عليهاا الشاركة   ّ توقيعاه 
من قبلهم  فكل من يوقع القانون يعت  م سساً وشريكاً  وما  مت توقياع اجلمياع 

وهاي املنتشارة   فقد أتسست الشركة. والوسيلة الثانية ال ي حيصل فيها االكتتااظ
أشااخاال بتأساايس الشااركة  ويضااعون نظامهااا   ّ يف العااامل  هااي أن يقااوم بضااعة 

تطاارح األسااهم مباشاارة علااى اجلمهااور لالكتتاااظ العااام فيهااا  وحااني ينتهااي أجاال 
االكتتااااظ يف الشاااركة  تااادعى اجلمعياااة التأسيساااية للشاااركة  للنظااار يف التصاااديق 
على نظام الشركة  وتعيني جملس اإلدارة هلا. وحيق لكل مساهم مهما كان عدد 

لساااهم واحاااد. وتبااادأ ر يف اجلمعياااة التأسيساااية  ولاااو كاااان مالكااااً أساااهمه احلضاااو 
 .  الشركة أعماهلا عند انتهاء الزمن احملدد إلقفال االكتتاظ

وكلتاااا الوسااايلتني شاااكل واحاااد هاااو دفاااع األماااوال  وال تعتااا  الشاااركة قاااد 
إالّ ابنتهاء توقيع امل سسني يف الوسيلة األوىل  وانتهاء أجل االكتتاظ   انعقدت
ساايلة الثانيااة. فعقااد الشااركة عقااد بااني أمااوال فحسااب  وال وجااود للعنصاار يف الو 

الشخصي فيها مطلقاً  فاألموال هي ال ي اشمكت  ال أصحاهبا. وهذه األماوال 
  اشمكت مع بعضها دون وجود أي شخص  ولاذلك ال صاالحية ألي شاريك

ن أبن يتااوىل أعمااال الشااركة بوصاافه شااريكاً  وال حااق لااه أب  مهمااا بلغاات أسااهمه
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اااريِّّ أي شااايء مااان أعماهلاااا ابعتبااااره شاااريكاً  وإ اااا الاااذي يتاااوىل  يعمااال هباااا  أو ُيس 
أعمال الشركة  ويعمل هباا  ويسارّيها  ويشارف علاى كال أعماهلاا شاخص يطلاق 
عليااااه اساااام املاااادير املنتاااادظ  يناااايا بااااه ذلااااك جملااااس إدارة. وجملااااس اإلدارة هااااذا 

  خص ماان األصااواتينتخااب ماان اجلمعيااة العموميااة  الاا ي يكااون فيهااا لكاال شاا
عقدار ما نلك من األماوال  ال عقادار شخصايته  ألّن الشاريك هاو املاال  فهاو 
الذي حيادد عادد األصاوات  فلكال ساهم صاوت  ولايس لكال شاخص صاوت  
فاااال يوجاااد يف شاااركة املساااامهة أي اعتباااار لشاااخص املسااااهم  وإ اااا االعتباااار هاااو 

تقياد  يااة األشاخاال  فقاد لرؤوس األموال فقا. وشركة املساامهة دائمياة  وال ت
نوت الشريك فال تنحال الشاركة. وقاد حيجار علياه ويبقاى يف الشاركة. وأماا رأس 

فألنّااه يقساام إىل عاادد ماان احلصااص متساااوية القيمااة  يطلااق عليهااا   مااال الشااركة
اساااام األسااااهم. واملساااااهم شااااريك ال تستقصااااى صاااافاته الشخصااااية  ومساااا وليته 

يلااازم الشاااركاء مااان اخلساااارة إالّ عقااادار حمااادودة بقااادر حصاااته يف رأس املاااال  فاااال 
أسهمهم فيها. وحصته قابلة للتداول  فلاه أن يبيعهاا  أو يشار  معاه فيهاا غاريه  
دون إجااازة سااائر الشااركاء. واألسااهم الاا ي نلكهااا كاال شااخص أوراي ماليااة ملثاال 
رؤوس أماااوال  فقاااد تكاااون ا ياااة  وقاااد تكاااون حلاملهاااا  وهاااي تنتقااال مااان ملكياااة 

ملمااول الااذي يكتتااب يف األسااهم ال يلاازم إالّ باادفع قيمتهااا شااخص إىل خخاار. وا
اال ية  فالسهم جزء من كيان الشركة  غري قابل للتجزئاة  ولايس هاو جازءاً مان 
رأس ماهلاااا. وأوراي األساااهم هاااي عثاباااة ورقاااة تساااجيل يف هاااذه احلصاااة  وقيمتهاااا 
و ليسااات واحااادة  وإ اااا تتغاااري حساااب أرابح الشاااركة أو خساااارهتا  وهاااذا الااارب  أ

اخلسارة ليس واحداً يف كل السنني  فقاد خيتلاف  أو يتفااوت. فاألساهم إذن ال 
ملثاال رأس املااال املاادفوع عنااد أتساايس الشااركة  وإ ااا ملثاال رأس مااال الشااركة حااني 
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يهااابا ساااعرها إذا كانااات ساااوي   البياااع  أي يف وقااات معاااني  فهاااي كورقاااة النقاااد
وتااانخفح قيماااة  ساااوي األساااهم مرتفعاااة األساااهم منخفضاااة  ويرتفاااع حاااني تكاااون 
حاااني ر هاااا. فالساااهم بعاااد بااادء الشاااركة  األساااهم حاااني خساااارة الشاااركة  وترتفاااع
وصار ورقة مالية  هلا قيمة معينة  ترتفع وتنزل ابلعمل انسلخ عن كونه رأس مال  

  الشركة وخسارهتا  أو  سب إقباال النّااس عليهاا حسب السوي   سب أرابح
الطلااااب. واألسااااهم تنتقاااال ماااان يااااد ساااالعة  ضااااع للعاااارض و وإدابرهاااام عنهااااا. فهااااو 

ألخااار   كانتقاااال األوراي املالياااة باااني النّااااس  دون أدن إجاااراءات كتابياااة يف دفااااتر 
حلاملهااااا  ووجااااراءات كتابيااااة يف الشااااركة إذا كاناااات الشااااركة  إذا كاناااات األسااااهم 

 حتمل اسم املساهم. 
وتعتاااااا  الشااااااركة را ااااااة إذا زادت قيمااااااة موجااااااودات الشااااااركة علااااااى قيمااااااة 

ا عناد اجلارد السانوي  فماا زاد فهاو الارب . وتاوزع األرابح سانو ً يف ملاام مطلوابهت
بسااابب  اااروف   السااانة املالياااة للشاااركة  فاااألذا ارتفعااات قيماااة موجاااودات الشاااركة

فال مانع من إجراء توزيع هذه الز دة. أماا   دون أن تكون هنا  أرابح  فجائية
لشااركة ر اات  إذا حاادث العكااس فا فضاات قيمااة موجااودات الشااركة  ولكاان ا

فلام يازد علاى قيماة مطلوابهتاا    إذا ضمت إىل قيمة املوجودات  إالّ أن أرابحها
فااااااال حماااااال لتوزيااااااع األرابح. وحااااااني توزيااااااع الاااااارب   صااااااص حصااااااة ماااااان األرابح 
لالحتياااطي ويصاارف الباااقي بعااد ذلااك علااى املسااامهني. وتعتاا  الشااركة شخصاااً 

كماااا أن هلاااا حماااّل إقاماااة     اكممعناااو ً  هلاااا أن تقاضاااي ويتقاضاااى اب هاااا أماااام احملااا
خاصاً وجنسية خاّصة. وال يسد مسادها أي مسااهم فيهاا  وال أي عضاو إدارة 
بوصفه شريكاً  أو بوصفه الشخصي  وإ ا نلك ذلاك مان يفاوض لاه أن ينطاق 
ابسم الشركة  فيكون املتصرف هاو الشاركة  أي الشخصاية املعنوياة ال الشاخص 
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 املباشر للتصرف. 
املسااااامهة  وهااااي ماااان الشااااركات الباطلااااة شاااارعاً  وماااان  هااااذه هااااي شااااركة

املعامالت ال ي ال  وز للمسالم أن يقاوم هباا. أماا وجاه بطال اا وحرماة االشاما  
 فيها فيتبني إا يلي: 

  إن تعرياف الشاركة يف اإلساالم هاو: أ اا عقاد باني ا ناني  أو أكثاار - 1
  باني ا ناني أو أكثار يتفقان فيه على القيام بعمل ماا  بقصاد الارب . فهاي عقاد

أن حتصاال املوافقااة ماان ماان فااال تصاا  فيهااا املوافقااة ماان جانااب واحااد  باال ال بااد 
جاانبني  أو أكثاار. والعقاد فيهااا  ااب أن يكاون منصااباً علااى القياام بعماال مااا   
بقصااد الاارب . فااال يصاا  أن يكااون منصااباً علااى دفااع املااال فقااا  وال يكفااي أن 

القيااام ابلعماال املااا  هااو أساااس عقااد يكااون اهلاادف جماارد االشااما  فحسااب. ف
الشركة  والقيام ابلعمل املا  إما من املتعاقدين  وإما مان أحادمها وماال اآلخار. 
وال يتااأتى أن يكااون عقااد بينهمااا علااى قيااام غريمهااا بعماال مااا   ألنّااه ال يكااون 
عقداً  وال يلزم باه أحاد. فالعقاد إ اا يلتازم باه العاقاد  و اري علاى تصارفاته هاو  

علاى غاريه. فيتحاتم أن يكااون القياام ابلعمال املاا  حمصااوراً باني العاقادين. إمااا  ال
منهمااااا  أو ماااان أحاااادمها ومااااال اآلخاااار. وكااااون القيااااام ابلعماااال املااااا  ماااان أحااااد 

أن ماان حيااتم أنااه ال بااد  -حاا  يااتم قيااام الشااركة ووجودهااا-العاقاادين أمااراً حتمياااً 
الشااركة يف اإلسااالم وجااود  فيشاامال يف  يكاون يف الشااركة باادن  ااري العقااد علياه

انعقاادت   الباادن فيهااا  فهااو عنصاار أساسااي يف انعقاااد الشااركة. فااألذا وجااد الباادن
 مل تنعقد شركة  ومل توجد من أساسها.   وإذا مل يوجد البدن يف الشركة  الشركة

أب اا عقاد عقتضااه يلتازم شخصاان   وقد عرف الرأ اليون شركة املسامهة
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مااااا يف مشااااروع مااااا   بتقاااادمي حصااااة ماااان مااااال  أبن يساااااهم كاااال منه  أو أكثاااار
ومان هاذا التعرياف   .القتسام ما قد ينشأ مان هاذا املشاروع مان ربا  أو خساارة

يتبااني أّ ااا ليساات عقااداً بااني   بوساايلتيها السااابقتني  وماان واقااع أتساايس الشااركة
شخصااااني أو أكثاااار حسااااب أحكااااام الشاااارع اإلسااااالمي. ألّن العقااااد شاااارعاً هااااو 

أن يكااااون ماااان نااااه ال بااااد إ  شخصااااني أو أكثاااار. أي إ اااااظ وقبااااول بااااني طاااارفني
هنالاااك طرفاااان يف العقاااد: أحااادمها يتاااوىل اإل ااااظ أبن يبااادأ بعااارض العقاااد كاااأن 

أو مااا شاااكل   أو وهبتااك  أو شاااركتك  أو أجرتااك  أو بعتااك  يقااول: زوجتااك
أو ماا شااكل ذلاك.   أو رضايت  ذلك. واآلخر يتوىل القبول كأن يقول: قبلات

مل ينعقااااد  وال   أو ماااان اإل اااااظ والقبااااول  وجااااود طاااارفنيفااااألن خااااال العقااااد ماااان 
يسمى عقاداً شارعاً. وأماا يف شاركة املساامهة فاألن امل سساني يتفقاون علاى شاروال 
االشما   وال يباشارون االشاما  ابلفعال حاني يتفقاون علاى شاروال الشاركة  بال 
يتفاوضاون ويتفقاون علاى الشاروال فقاا.  ّ يضاعون صاكاً هاو نظاام الشاركة   ّ 

عااد ذلااك  ااري التوقيااع علااى هااذا الصااك ماان كاال ماان يريااد االشااما . فيعتاا  ب
توقيعه فقا قبواًل به. وحين ذ يعت  م سساً ويعت  شريكاً. أي يتم اشماكه حني 
يااتم التوقيااع  أو حااني ينتهااي أجاال االكتتاااظ. وهااذا واضاا  فيااه أنااه مل يوجااد فيااه 

وإ ااا هااو طاارف واحااد   ولطرفااان أجاار  العقااد معاااً  وال يوجااد فيااه إ اااظ وقباا
يوافااق علااى الشااروال فيصااب  عوافقتااه شااريكاً. فشااركة املسااامهة ليساات اتفاقاااً بااني 
ا ناااني  وإ اااا هاااي موافقاااة مااان شاااخص واحاااد علاااى شاااروال. ولاااذلك قاااال عنهاااا 

أبن االلتاازام فيهاا ضارظ ماان   علمااء االقتصااد الرأ اا   وعلماااء القاانون الغار 
ة. واإلرادة املنفااردة هااي كاال شااخص يلتاازم أمااراً ضااروظ التصاارف ابإلرادة املنفاارد

أو لشااخص خخاار  بغااح النظاار عاان موافقااة اجلمهااور  أو   ماان جانبااه للجمهااور
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ويف   الشخص اآلخر  أو عدم موافقته  كالوعد ااائزة. وشاركة املساامهة عنادهم
يلتاازم املساااهم  أو امل سااس  أو أي موقااع علااى الصااك ابلشااروال الاا ي   حقيقتهااا

النظاااار عمااااا إذا وافااااق غااااريه أو ال  وقااااد اعت وهااااا ماااان أنااااواع  يتضاااامنها  بغااااح
التصرف ابإلرادة املنفردة. وعلى هذا يكون عقد شركة املساامهة ابإلرادة املنفاردة 

ألّن العقاااد شااارعاً هاااو ارتبااااال اإل ااااظ الصاااادر مااان أحاااد  ؛عقاااداً ابطااااًل شااارعاً 
وعقاااد شاااركة العاقااادين بقباااول اآلخااار  علاااى وجاااه يظهااار أ اااره يف املعقاااود علياااه. 

املسامهة مل حيصل فيه ذلك. فهو مل  رِّ فيه اتفااي باني شخصاني أو أكثار  وإ اا 
التاازم عوجبااه شااخص واحااد ابملسااامهة يف مشااروع مااا . ومهمااا تعاادد امللتزمااون 

اتفقااوا بياانهم علااى والشااركاء فيعتاا  امللتاازم شخصاااً واحااداً. قااد يقااال إن الشااركاء 
وكتابااة الصااك أماار شااكلي لتسااجيل   اابً وقبااوالً فيعتاا  اتفاااقهم إ اا  شااروال الشااركة

 والعقد الذي اتفقوا عليه  فلماذا ال يسمى هذا عقداً 
واجلااواظ علااى ذلااك هااو أن الشااركاء اتفقااوا بياانهم علااى شااروال الشااركة  

ال يعتاا ون أنفسااهم اشاامكوا فعاااًل  وال يلتزمااون هبااذا   حسااب اتفاااقهم  ولكاانهم
نهم أن ياااام   وأن ال يشاااام  بعااااد االتفاااااي علااااى الشااااروال. باااال  ااااوز لكاااال ماااا

االتفاااااي علااااى الشااااروال  وبعااااد كتابااااة الصااااك. فهااااو غااااري ملاااازم ابالتفاااااي علااااى 
الشروال حسب اصطالحهم واتفاقهم إالّ بعاد توقيعاه للصاك. فاألذا وقاع الصاك 

وغاري مارتبا بشايء. وعلاى ذلاك   أصب  ملتزماً. وأما قبل ذلاك فهاو غاري ملتازم
الصاااك ال يعتااا  عقاااداً عنااادهم. وهاااو أيضااااً فاتفااااقهم علاااى الشاااروال قبااال توقياااع 

لاايس عقااداً شاارعاً ألّن االتفاااي علااى شااروال االشااما   وعلااى االشااما  ال يعتاا  
عقد شركة. ألّ م حسب اتفاقهم غري ملزمني به قبل التوقيع  والعقد ما التزم به 
العاقااادان. وهلاااذا ال يعتااا  اتفااااقهم علاااى شاااروال الشاااركة  وعلاااى االشاااما  إ ااااابً 
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قبواًل  فال يعت  حسب أحكام الشرع عقاداً  فضااًل عان كوناه عنادهم ال يعتا  و 
 عقداً. 

وقااد يقااال إن قبااول الشااريك بتوقيعااه علااى العقااد يعتاا  إ اااابً منااه لغااريه  
 ووتوقيعاه قباوالً   وتوقيع م ن  بعاده يعتا  قباواًل  فلِّام  ال يعتا  عارض الصاك إ ااابً 

ع يكاااون قاااد قبااال فقاااا فهاااو قباااول  أن كااال شاااريك يوقّااا  واجلاااواظ علاااى ذلاااك
  والعاارض مل يصاادر عاان أحااد معااني  أي أن اإل اااظ مل يصاادر عاان أحااد معااني

فاااال يوجاااد عاااارض  ال امل سساااون وال املوقاااع األول  وإ اااا يوجاااد قباااول مااان كااال 
شريك. فاملوقع يقبل الشروال  ويلتزم هباا مان نفساه دون عرضاها عارض تصارف 

اركتك. أماا إعطااؤه الصاك للتوقياع فاال من أحد  أي دون أن يقول له أحد: ش
يعت  عرض تصرف. وعلاى هاذا فواقاع شاركة املساامهة أن كال شاريك فيهاا يقبال 
فقااا  والقبااول مااع القبااول ال يعتاا  شاارعاً عقااداً. باال ال بااد ماان اإل اااظ بلفااظ 

بلفاااظ يااادل علاااى القباااول. يااادل علاااى اإل ااااظ  ال علاااى القباااول.  ّ  م القباااول 
بل الكل يعت  قاابالً. فيكاون   ي شخص وقع صك الشركة موجباً وعليه ال يعت  أ

 . فلم تنعقد  قد صدر يف الشركة قبول دون إ اظ
والرأ اليون يطلقون على صك الشركة  أي نظامها عقداً  ويقولون وقاع 
العقد. وأما شرعاً فال يعت  هذا الصك عقداً. وإ ا العقد هو إ اظ وقبول بني 

  تعت  شركة املسامهة عقداً شرعاً. طرفني  ومن هنا ال
على أن هذا العقاد مل حيصال االتفااي فياه علاى القياام بعمال ماا  بقصاد 
الرب   وإ ا وافق فيه امل ساس أو املكتتاب علاى أن يادفع ماااًل يف مشاروع ماا . 
فهااو خااال ماان عنصاار االتفاااي  علااى القيااام بعماال  وإ ااا فيااه االلتاازام املفاارد ماان 
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املااال فقااا  دون أي اعتبااار للعماال يف االلتاازام. وعااا أن القيااام الشااخص بتقاادمي 
ابلعماال املااا  هااو اهلاادف ماان الشااركة  ولاايس جماارد االشااما   فخلااو العقااد ماان 
االتفاي على القياام ابلعمال مبطال للعقاد. وباذلك مل توجاد شاركة عجارد املوافقاة 

. ومان هناا كانات على دفع املال  لعدم وجود االتفاي على القياام ابلعمال املاا 
 الشركة ابطلة أيضاً. 

  وقااااد يقااااال إن صااااك الشااااركة قااااد تضاااامن نااااوع العماااال الااااذي تقااااوم بااااه
 كمعماال سااكر أو ،ااارة أو مااا شاااكل ذلااك  فيكااون قااد حصاال فيااه االتفاااي علااى

هاو إ اا   هاو أن ناوع العمال الاذي ذكار  القيام بعمل ما . واجلواظ على ذلك
طارف  مل حيصال االتفااي علاى القياام باه مانالعمل الذي ستقوم باه الشاركة  ولكان 

فقاا. وتار  الشركاء. وإ ا حصل االتفاي علاى االشاما   وعلاى شاروال الشاركة 
أتسيساااها. وعلياااه مل القياااام ابلعمااال للشخصاااية املعنوياااة الااا ي ساااتكون للشاااركة بعاااد 

 . حيصل االتفاي بني الشركاء على أن يقوموا هم بعمل ما 
يف اإلسالم يشمال فيها وجود البدن  أي وعالوة على ذلك فألن الشركة 

  واإلجااااارة  والبيااااع  وجااااود الشااااخص املتصاااارف  ألّن املااااراد ابلباااادن يف الشااااركة
هااو الشااخص املتصاارف  ولاايس اجلساام أو اجلهااد. فوجااود الباادن   وسااائر العقااود

عنصااار أساساااي يف انعقااااد الشاااركة. فاااألذا وجاااد البااادن انعقااادت الشاااركة  وإذا مل 
ة مل تنعقااد شاركة  ومل توجااد مان أساسااها. وشاركة املسااامهة يوجاد الباادن يف الشارك

ال يوجد فيها بادن مطلقااً  بال تتعماد إبعااد العنصار الشخصاي مان الشاركة  وال 
،عااال لاااه أي اعتباااار. ألّن عقاااد شاااركة املساااامهة عقاااد باااني أماااوال فحساااب  وال 
وجااااود للعنصاااار الشخصااااي فيهااااا  فاااااألموال هااااي الاااا ي اشاااامكت مااااع بعضااااها ال 

وهااذه األمااوال اشاامكت مااع بعضااها دون وجااود باادن شااريك معهااا.  أصااحاهبا.
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فعااادم وجاااود البااادن  عااال الشاااركة مل تنعقاااد  فهاااي ابطلاااة شااارعاً  ألّن البااادن هاااو 
الذي يتصرف ابملال  وإليه وحده يستند التصرف ابملال  فاألذا مل يوجاد البادن مل 

 يوجد التصرف. 
املوافقااة علاااى وأمااا كااون األشااخاال أصااحاظ املاااال هاام الااذين يباشاارون 

املسامهة ابملال  وكو م هم الذين خيتارون جملس اإلدارة  الاذي يباشار العمال يف 
الشاااركة  فاااال يااادل علاااى أن هناااا  بااادوً يف الشاااركة  ألّن ماااوافقتهم كانااات علاااى 
جعاال املااال شااريكاً  ال علااى أن يكونااوا هاام شااركاء. فاملااال هااو الشااريك  ولاايس 

ون جملاااس اإلدارة فلاايس معنااااه أ ااام وكلاااوا صاااحبه. وأماااا كاااو م هاام الاااذين خيتاااار 
عاانهم  باال إن أمااواهلم هااي الاا ي جاار  التوكياال عنهااا ماان قاابلهم  ومل  اار التوكياال 
عنهم  بدليل أن املساهم له أصوات بقدر ما نلك  فالذي نلاك ساهماً واحاداً 
لااه صااوت واحااد  أي وكالااة واحاادة  والااذي لااه ألااف سااهم لااه ألااف صااوت  أي 

الوكالاااة عااان املاااال  ال عااان الشاااخص. وهاااذا يااادل علاااى أن  ألااف وكالاااة  فتكاااون
 عنصر البدن مفقود منها  وهي م لفة من عنصر املال فحسب. 

وهبذا يكون تعرياف الشاركة املساامهة دااًل علاى أناه مل تتاوفر فيهاا الشاروال 
ال ي ال بد منها ح  تنعقد شركة يف اإلسالم. إذ مل حيصل فيها اتفاي بني ا ناني 

 ااا هااي التاازام ورادة منفااردة ماان جانااب واحااد. ومل يتفااق فيهااا علااى أو أكثاار  وإ
القيااام بعماال  وإ ااا التاازم فيهااا شااخص بتقاادمي مااال. ولاايس فيهااا باادن يباشاار هااو 
التصاارفات بوصاافه الشخصااي يف الشااركة  وإ ااا فيهااا مااال فقااا  دون وجااود أي 

تكاااون بااادن. وهباااذا يكاااون عقاااد شاااركة املساااامهة مااان هاااذه اجلهاااة ابطااااًل شااارعاً  ف
شاركة املساامهة ابطلااة  ألّ اا مل تنعقااد شاركة  وال ينطباق عليهااا تعرياف الشااركة يف 

 اإلسالم. 
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الشااااركة عقااااد علااااى التصاااارف عااااال  وتنميااااة املااااال هبااااا هااااي تنميااااة  - 2
للملك  وتنمية امللك هي تصرف من التصارفات الشارعية  والتصارفات الشارعية  

عان شاخص  ال عان ماال. فاال كلها إ ا هاي تصارفات قولياة  وهاي إ اا تصادر 
أن تكاااون تنمياااة امللاااك مااان مالاااك التصااارف  أي مااان شاااخص  ال مااان مااان باااد 

مااااال. وشااااركة املسااااامهة ،عاااال املااااال ينمااااو ماااان نفسااااه دون باااادن شااااريك  ودون 
ألّن شاااركة  ؛شاااخص متصااارف نلاااك حاااق التصااارف  و،عااال التصااارف لسماااوال

ذلك تعتا  الشاركة املسامهة إ ا هي أموال ،معت وصارت هلا قاوة التصارف. ولا
  وشاااراء  شخصااااً معناااو ً يكاااون هلاااا وحااادها حاااق التصااارفات الشااارعية مااان بياااع

وإ ااا التصاارف   وغااري ذلااك. وال نلااك الشااركاء أي تصاارف  وشااكو   وصااناعة
خاااال بشخصااية الشااركة  مااع أن الشااركة يف اإلسااالم إ ااا يصاادر فيهااا التصاارف 

ال يكاااااون ألماااااوال عااااان الشاااااركاء فقاااااا  ويتصااااارف أحااااادمها وذن مااااان اآلخااااار  و 
الشاااااركاء يف جمموعهاااااا أي واقاااااع يصااااادر عناااااه تصااااارف  بااااال التصااااارف حمصاااااور 
بشااااخص الشاااااريك. وعلااااى ذلاااااك تكاااااون التصاااارفات الااااا ي حتصاااال مااااان الشاااااركة 

ألّن التصااارفات  اااب أن تصااادر عااان  ؛بوصااافها شخصاااية معنوياااة ابطلاااة شااارعاً 
شخص معني  أي عن إنسان مشخص  وأن يكون هذا الشخص إان نلكاون 

ومل يتحقاااق ذلاااك يف شاااركة املساااامهة. وال يقاااال هناااا إن الاااذي يباشااار  التصااارف 
العمل يف الشركة هم العماال  وهام أجاراء ألصاحاظ األماوال املساامهني  والاذي 
  يباشر اإلدارة والتصرفات هام املادير وجملاس اإلدارة  وهام وكاالء عان املساامهني

شااااركة وقااااع عليااااه ال يقااااال ذلااااك ألّن الشااااريك متعااااني ذا ً يف الشااااركة  وعقااااد ال
بذاتااه. فااال  ااوز لااه أن يوّكاال أحااداً عنااه ليقااوم أبعمااال الشااركة  وال أن يسااتأجر 
  أحااداً عنااه ليقااوم أبعمااال الشااركة  باال يتعااني أن يقااوم بنفسااه يف أعمااال الشااركة
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جراء للقيام عنهم  وال أن يوّكلوا جملس إدارة أال  وز للشركاء أن ي جروا عنهم ف
دارة ليس وكيالً عان أشاخاال املساامهني  وإ اا هاو وكيال جملس اإلعنهم. على أن 

  ألّن الااااذي  علااااه يف اإلدارة األصااااوات الاااا ي يناهلااااا يف االنتخاااااظ  عاااان أمااااواهلم
وهي  سب األموال املسامهة يف الشركة  ال  ساب أشاخاال الشاركاء. وفضااًل 

 :  سباظذلك فألن املدير وجملس اإلدارة ال نلكون التصرف يف الشركة لثال ة أعن 
أواًل: ألّ م يتصرفون بوكالتهم عن املساامهني  أي عان الشاركاء ابنتخااهبم 

ألّن الشااركة وقعاات علااى ذاتااه. فكمااا ال  ؛هلاام  وال  ااوز للشااريك أن يوّكاال عنااه
  -بل  وز أن يوكل عنه من يعقد له عقاد الازواج- وز أن يوكل من يتزوج عنه 

وز أن يوكال مان يعقاد لاه عقاد كذلك ال  وز أن يوكل من يتشار  عنه  بال  ا
 الشركة  ال من يكون شريكاً عنه. 

 اثنيااااً: إن املساااامهني أي الشاااركاء قاااد وكلاااوا عااان أماااواهلم  ال عااان أنفساااهم 
ال بدليل أن أصوات االنتخاظ هي ال ي تعت  يف التوكيل  وهي تعت  حساب األماوال  

 حسب األشخاال. فيكون التوكيل عن أمواهلم  ال عن أشخاصهم. 
اثلثاً: إن املسامهني هم شركاء أماوال فقاا  وليساوا شاركاء بادن  وشاريك 
املال ال نلك التصارف يف الشاركة مطلقااً  فاال يصا  أن يوكال عناه مان يتصارف 

 يف الشركة نيابة عنه. 
 .  وعليه يكون تصرف مدير الشركة  وجملس اإلدارة تصرفاً ابطاًل شرعاً 

الف الشرع  فالشاركة مان العقاود إن كون الشركة املسامهة دائمية خي - 3
اجلائزة شرعاً تبطل عوت أحد الشريكني  وجنوناه  واحلجار علياه  وابلفساخ مان 
  أحد الشركاء إذا كانت مكونة من شريكني  وأما إذا كانات مكوناة مان شاركاء
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أو حجر عليه  وإذا مات أحد الشركاء   أو جن  فأل ا تنفسخ شراكة من مات
فلايس لاه أن يساتمر يف الشاركة  وإن كاان   ن غري رشيدوله وارث ينظر  فألن كا

لااه أن يقاايم علااى الشااركة  و ذن لااه الشااريك يف التصاارف  ولااه املطالبااة   رشاايداً 
أن يكاون مان ألنّه ال بد  ؛ابلقسمة. وإذا حجر على الشريك انفسخت الشركة

الشريك جائز التصرف. فكون شركة املسامهة دائمية  وتستمر ابلرغم من ماوت 
 علها شاركة فاسادة  ألّ اا اشاتملت علاى شارال   د الشركاء  أو احلجر عليهأح

فاسد يتعلق بكيان الشاركة  وماهياة العقاد. وخالصاة األمار أن شاركة املساامهة مل 
ألّن الااذين وجاادوا هاام شااركاء املااال فقااا. ومل يوجااد شااريك  ؛تنعقااد شااركة أصااالً 

الشاركة شاركة  وبغاريه  ألّن باه تنعقاد ؛مع أن شريك البدن شارال أساساي  البدن
ال تنعقاااد شاااركة  وال حتصااال بتاااا ً. ويف شاااركات املساااامهة ياااتم عنااادهم االشاااما  

وتباشاار أعماهلااا دون أن يوجااد   بوجااود شااركاء املااال لاايس غااري. وتشااتغل الشااركة
شريك البدن  ودون أن يكون له أي اعتبار. ومن هناا كانات شاركة ابطلاة ألّ اا 

ن الاااذين يباشااارون التصااارفات يف الشاااركة هااام جملاااس مل تنعقاااد شاااركة شااارعاً.  ّ إ
اإلدارة  وهاام وكااالء عاان املسااامهني  أي عاان شااركاء املااال  والشااريك ال  ااوز لااه 
شرعاً أن يوكل عنه وكياًل يتصرف يف الشركة نيابة عنه  سواء أكان شاريك ماال 

فيجاااااب أن يقاااااوم هاااااو   أم شاااااريك بااااادن  ألن عقاااااد الشاااااركة وقاااااع علياااااه بذاتاااااه
 يصاا  أن يوكاال عنااه  أو ياا جر عنااه ماان يقااوم ابلتصاارف والعماال فااال  ابلتصاارف

ابلشاااركة. علاااى أن شاااريك املاااال فقاااا ال نلاااك شااارعاً التصااارف يف الشاااركة  وال 
العماااال فيهااااا كشااااريك مطلقاااااً  باااال التصاااارف يف الشااااركة  والعماااال فيهااااا حمصااااور 
بشااريك الباادن لاايس غااري. وأيضاااً فااألن الشااركة املسااامهة تصااب  شخصااية معنويااة 

هلذه الشخصية حق التصرف. والتصرفات شارعاً ال تصا  إالّ مان إنساان يكون 
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مشااااخص لااااه أهليااااة التصاااارف  أبن يكااااون ابلغاااااً عاااااقاًل  أو إياااازاً عاااااقاًل. وكاااال 
تصاااارف مل يصاااادر علااااى هااااذا الوجااااه فهااااو ابطاااال شاااارعاً. فألسااااناد التصاااارف إىل 

مان بل ال بد من إسناده إىل من حياوز أهلياة التصارف   شخصية معنوية ال  وز
بااات اإلنساااان. لاااذلك كانااات شاااركات املساااامهة ابطلاااة  وكانااات مجياااع تصااارفاهتا 

كساابت بتصاارفات    ابطلااة  ومجيااع األمااوال الاا ي كساابت بواسااطتها أمااوال ابطلااة
 فال حيل ملكها.   ابطلة

 أسهم شركة املسا ة 
أساااهم الشاااركة هاااي أوراي مالياااة ملثااال مثااان الشاااركة يف وقااات تقاااديرها  وال 

ركة عنااد إنشااائها. فالسااهم جاازء ال يتجاازأ ماان كيااان الشااركة  ملثاال رأس مااال الشاا
وليس هو جزءاً من رأس ماهلا  فهو عثابة سند لقيمة موجودات الشاركة. وقيماة 
األساااهم ليسااات واحااادة  وإ اااا تتغاااري  ساااب أرابح الشاااركة  أو خساااارهتا  وهاااي 
ليست واحدة يف كال السانني  بال تتفااوت قيمتهاا وتتغاري. وعلاى ذلاك فالساهم 

ملثاال  -أي األسااهم-ال نثاال رأس املااال املاادفوع عنااد أتساايس الشااركة  وإ ااا هااي 
رأس مال الشركة حني البيع  أي يف وقت معني  فهي كورقة النقد يهبا سعرها 

بعااد   إذا كاناات سااوي األسااهم منخفضااة  ويرتفااع حااني تكااون مرتفعااة. فالسااهم
ماليااة هلااا قيمااة  صااار ورقااةو انساالخ عاان كونااه رأس مااال    باادء الشااركة يف العماال

 معينة. 
واحلكم الشرعي يف األوراي املالية هو أنه ينظر فيها. فألن كانت ساندات 
تتضامن مباالش ماان املاال احلااالل  كالنقاد الاورقي الااذي لاه مقاباال مان الااذهب أو 

فألن شراءها وبيعها يكون حالاًل  ألّن املال   الفضة يساويه  أو ما شاكل ذلك
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   ت سااااندات تتضاااامن مبااااالش ماااان املااااال احلاااارامالااااذي تتضاااامنه حااااالل  وإن كاناااا
كسااندات الاادين الاا ي يسااتثمر فيهااا املااال ابلااراب  وكأسااهم البنااو   أو مااا شاااكل 

ألّن املااال الااذي تتضاامنه مااال حاارام.  ؛فااألن شااراءها وبيعهااا يكااون حراماااً   ذلااك
وأسااااهم شااااركات املسااااامهة هااااي سااااندات تتضاااامن مبااااالش  لوطااااة ماااان رأس مااااال 

يف عقد ابطل  ومعاملة ابطلة  دون أي ملييز بني املاال حالل  ومن رب  حرام  
باطلااة  الاألصاالي والاارب   وكاال سااند منهااا بقيمااة حصااة ماان موجااودات الشااركة 

فكاناات مااااًل   وقااد اكتساابت هااذه املوجااودات ععاملااة ابطلااة  ااى الشاارع عنهااا
حرامااااً  فتكاااون أساااهم شاااركة املساااامهة متضااامنة مباااالش مااان املاااال احلااارام. وباااذلك 

هاااذه األوراي املالياااة  الااا ي هاااي األساااهم ماااااًل حرامااااً  ال  اااوز بيعهاااا وال  صاااارت
 شراؤها  وال التعامل هبا. 

بقياات مسااألة مااا وقااع فيااه املساالمون ماان شااراء أسااهم شااركات املسااامهة  
 كااام مساااامهتهم يف   واشااماكهم يف أتسيساااها  ومااان وجااود أساااهم هلااام نلكو ااا

اً علااايهم  ماااع أ ااام كاااانوا  هلاااون هاااذه الشاااركات. هااال كاااان عملهااام هاااذا حرامااا
احلكاااام الشاااارعي حااااني مسااااامهتهم  أو أفتاااااهم مشااااايخ مل ياااادركوا واقااااع شااااركات 
املسامهة ما هيو وهل هذه األسهم ال ي حتت تصرفهم ملك هلم  وأموال حاالل 
علاايهم  ولااو كساابت ععاملااة ابطلااة شاارعاًو أم حاارام علاايهم  وال نلكو اااو وهاال 

 للناس أو ال  وزو  وز هلم بيع هذه األسهم
ألنّاااه  ؛واجلاااواظ علاااى ذلاااك هاااو أن اجلهااال ابحلكااام الشااارعي لااايس عاااذراً 

  فرض عاني علاى كال مسالم أن ياتعلم ماا يلزماه يف حياتاه مان األحكاام الشارعية
ح  يتأتى له القيام ابلعمال حساب احلكام الشارعي. إالّ أناه إذا كاان احلكام إاا 

الفعل  ويكون عمله صحيحاً  ولاو  فال ي اخذ يف    هل مثله على مثل الفاعل
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مســـع معاويـــة بـــن احلكـــم  الرســـول »كاااان حكااام الشااارع فياااه أناااه ابطااال. ألّن 
فبعـد أن فرغـوا مـن الصـالة عّلمـه الرسـول أن   وهـو يف الصـالة  ُيشّمت عاطسا  

وه أيمــــره ةعــــادة   وتشــــميت العــــاطس يبطــــل الصــــالة  الكــــالم يبطــــل الصــــالة
ألّن هاذا  ؛والنسائي من طريق عطااء بان يسااررو  هذا املعىن مسلم  .«الصالة

كاااااان إاااااا  هااااال عاااااادة ملثااااال ذلاااااك    احلكااااام وهاااااو كاااااون الكاااااالم يبطااااال الصاااااالة
فعذره الرسول فيه  واعت  صالته صاحيحة. وشاركات املساامهة كو اا   الشخص

حراماااً شاارعاً  ماان األحكااام الاا ي  هاال مثلهااا علااى كثااري ماان املساالمني  ولااذلك 
كااون عماال الااذين اشاامكوا صااحيحاً  ولااو كاناات الشااركات يعااذر فيهااا اجلهاال. في

ابطلااة. كصااالة معاويااة باان احلكاام فأل ااا صااالة صااحيحة مااع أنااه عماال فيهااا مااا 
يبطل الصالة  ولكنه كان  هل أن الكالم يبطل الصاالة. وإفتااء املشاايخ أيضااً 

ألنّاااه مل    ااري علياااه حكاام اجلهااال ابلنسااابة للمسااتف ي  أماااا املفااا ي فلاايس معاااذوراً 
قباال أن يعطااي احلكاام فيهااا. وأمااا   يبااذل الوسااع يف فهاام واقااع شااركات املسااامهة

ملكية ه الء املسامهني لسسهم فهي ملكية صحيحة  وهي أموال حالل هلم ما 
جلهلهاام ببطالنااه   دام حكاام الشاارع يف عملهاام أنااه عماال صااحي   ولاايس بباطاال
أل اا أوراي مالياة  ؛جهاًل يعذرون فيه. وأما بيع هاذه األساهم ملسالمني فاال  اوز

ابطلة شرعاً  وحلينة ملكيتهاا جااءت طارئاة مان كاون اجلهال يعاذر فيهاا. أماا إذا 
فألنّاااه   عااارف احلكااام الشااارعي فيهاااا  أو أصاااب  إاااا ال  هااال مثلاااه عناااد الشاااخص

 حين ذ يكون مااًل حراماً  ال يباع وال يشم   وال أن  عل غريه يلي بيعه له. 
م الااا ي ملكااات بسااابب جهااال احلكاااام وكيفياااة الاااتخلص مااان هاااذه األسااااه

الشااارعي فيهاااا تكاااون  ااال الشاااركة  أو حتويلهاااا إىل شاااركة إساااالمية  أو لينظاااروا 
شخصااااً غاااري مسااالم إااان يساااتحل أساااهم شاااركات املساااامهة فيولاااوه بيعهاااا عااانهم  

أن بـــالال  قـــال لعمـــر بـــن اخلطـــاب إن »و خاااذوا مثنهاااا. فعااان ساااويد بااان غ ف لاااة: 
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 مال أتخذوا مـنهم ولكـن ولـوه: فقال ،يف اخلراج عمالك أيخذون اخلمر واخلنازير
رواه أبااو عبيااد يف األمااوال. ومل ينكاار أحااد علااى « وخــذوا أنــتم مــن الــثمن  بيعهــا

عمااار ذلاااك  ماااع أناااه إاااا ينكااار لاااو كاااان خياااالف الشااارع فكاااان إمجاعااااً. فااااخلمر 
واخلناااازير ماااال مااان أماااوال أهااال الذّماااة  وال تكاااون ماااااًل للمسااالمني  فلماااا أرادوا 

ءهااا للمساالمني باادل جزيااة أماارهم عماار أن ال يقبلوهااا  وأن يولااوهم بيعهااا  إعطا
الغاربيني  وال تكاون و خذوا مثنها. وملا كانات األساهم ماااًل مان أماوال الرأ االيني 
  وليُاو لّاااوهم بيعهاااا. مااااالً للمسااالمني  وقاااد خلااات للمسااالمني فاااال يصااا  أن  خاااذوها

اسااتقر يف اخلماار واخلنااازير  وأابح فكمااا أن حااق املساالمني يف اجلزيااة واخلااراج قااد 
فكاااذلك حاااق املسااالمني يف هاااذه   هلااام عمااار أن  علاااوا الاااذميني يلاااون بيعهاااا هلااام

 األسهم  وز هلم أن  علوا الذميني يلون بيعها هلم. 

 اجلمعيات التعاونية
التعاونيااة هااي نااوع ماان أنااواع الشااركات الرأ اليااة  فهااي شااركة وإن  ّياات 

اتفقاااوا فيماااا بيااانهم علاااى   مهة باااني جمموعاااة أشاااخاالمجعياااة تعاونياااة. فهاااي مساااا
 القيام مشمكني عقتضى فعاليتهم اخلاصة. 

وتنشااااااأ التعاونيااااااة يف الشااااااكل التجاااااااري املااااااألوف هادفااااااة إىل مساااااااعدة 
أعضاااااااائها  أو ضااااااامان مصااااااااحلهم االقتصاااااااادية احملاااااااددة  وتكتساااااااب التعاونياااااااة 

خااار  أبن تلاااك الشخصاااية املعنوياااة للشاااركة. وباااذلك  تلاااف عااان اجلمعياااات األ
اجلمعيااات جمااردة أصاااًل عاان األغااراض االقتصااادية. فالتعاونيااة تعماال علااى تنميااة 
رب  أعضائها  وليس مصاا  الغاري  إاا يساتدعي خلاق رابال متاني باني نشااطها 

 واقتصاد ت األعضاء.   االقتصادي
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وت لااف اجلمعيااة التعاونيااة ماان عاادد ماان األعضاااء قااد يكااون ساابعة  وقااد 
كون أكثر  ولكنها ال ت لاف مان شخصاني ا ناني فقاا. وهاي وقد ي  يكون أقل

نكاان فيهااا ألي فاارد ا اااذ   أحاادمها شااركة ذات حصااص أتسيسااية :علااى نااوعني
  ا شااركة باادون حصااص أتسيساايةماا يااازة هااذه احلصااص. واثنيه  صاافة الشااريك

حتاادده اجلمعيااة العامااة هلااا يف    يكااون االنتساااظ إليهااا باادفع باادل اشااما  ساانوي
 ية. كل دورة سنو 

 و ب أن تتوفر يف التعاونية مخسة شروال: 
حرّياااة االشاااما  يف التعاونياااة. فيبقاااى ابظ االنتسااااظ مفتوحااااً  -أحااادها 

ون اارية علااى األعضاااء السااابقني  وأن تكاااروال الساااأمااام أي شااخص باانفس الشاا
التحفظااات الاا ي فيهااا منطبقااة عليااه  سااواء أكاناات و   وداوالقياا  ةاة التعاونياااأنظماا

د ذات طاابع حملاي كأهال القرياة ماثاًل  أم ذات طاابع مهات كااحلالقني هذه القيو 
 مثاًل. 

تساااوي التعاااونيني يف احلقااوي: وأهاام هااذه احلقااوي التصااويت   -اثنيهااا 
 فيمن  كل شريك صو ً واحداً. 

حتديااد فائاادة معينااة للحصااص: تاادفع بعااح الشااركات التعاونيااة  -اثلثهااا 
 ذا ما  حت أرابحها بذلك.للمسامهني الدائمني فائدة حمدودة  إ

إعااااااادة فااااااائح أرابح االسااااااتثمار: تعاااااااد األرابح الصااااااافية إىل  -رابعهااااااا 
بنسااااابة العملياااااات الااااا ي أجروهاااااا ماااااع التعاونياااااة  مااااان مشااااام ت أو   األعضااااااء

 استعمال خدمات التعاونية وأجهزهتا. 
 وجوظ تشكيل  روة تعاونية بمحيل االحتياطي.  -خامسها 
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هاااو جملاااس   ومباشااارة أعماهلاااا  ابلشاااركة ودارهتاااا والاااذي يتاااوىل التصااارف
اإلدارة املنتخااااب ماااان اجلمعيااااة العموميااااة  الاااا ي تتااااألف ماااان املسااااامهني  علااااى أن 
يكون لكل مسااهم صاوت بغاح النظار عان أساهمه. فمان لاه مائاة ساهم  ومان 

 له سهم واحد  لكل  صوت واحد يف انتخاظ اإلدارة. 
تعاونياااة احلااارف  ومنهاااا التعاونياااة واجلمعياااات التعاونياااة عااادة أناااواع  منهاااا 

االساااااتهالكية  ومنهاااااا التعاونياااااة الزراعياااااة  ومنهاااااا التعاونياااااة اإلنتاجياااااة. وهاااااي يف 
مجلتهااا إمااا أن تكااون تعاونيااة اسااتهالكية فيقساام فيهااا الاارب   سااب املشاام ت  

 أو تعاونية إنتاجية فيقسم فيها الرب   سب اإلنتاج.
عيااااات ابطلااااة تناااااقح أحكااااام هااااذه هااااي اجلمعيااااات التعاونيااااة  وهااااي مج

 اإلسالم وذلك ملا يلي: 
إن اجلمعياااة التعاونياااة شاااركة فيجاااب أن تساااتكمل شاااروال الشاااركة   - 1

ال ي نص عليها الشارع حا  تصا   والشاركة يف اإلساالم هاي عقاد باني ا ناني أو 
مان يتفقان فيه على القيام بعمل ماا  بقصاد الارب   وعلاى ذلاك فاال باد   أكثر

حا  يتاأتى القياام بعمال مان قبال الشاركاء  أي ال باد   ركة بدنأن يكون يف الش
أن يكون يف الشركة بدن تكون له حصة  حا  تسامى شاركة شارعاً  فاألن مل من 

يكاااان يف الشااااركة ماااان نلااااك ويتصاااارف  فيقااااوم ابلعماااال الااااذي وجاااادت الشااااركة 
مل حتصااال شاااركة. وإذا طبقناااا هاااذا علاااى اجلمعياااة التعاونياااة وجااادو أناااه مل   ألجلاااه
وليس فيها بادن   ألّ ا شركة قائمة على األموال وحدها ؛ل هبا شركة شرعاً حتص

شااريك  باال األمااوال وحاادها هااي الاا ي وقعاات الشااراكة عليهااا. فلاام حيصاال فيهااا 
االتفاااي علااى القيااام بعماال  وإ ااا حصاال االتفاااي علااى وضااع أمااوال معينااة ماان 

ساااامهوا  أجاال أن يوجاادوا إدارة تبحااث عماان يقاااوم ابلعماال. فاألشااخاال الااذين
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  يف الشركة اشمكت أمواهلم فقا  فخلت باذلك الشاركة مان بادن. وعلاى ذلاك
خللوهاا مان شاراكة البادن. فهاي ال   فألن اجلمعية مل توجد بوجودها شاركة شارعية

ألّن الشاااركة عقاااد علاااى التصااارف عاااال  وال يتاااأتى  ؛تعتاا  موجاااودة مااان األسااااس
 رعاً  وكانت شركة ابطلة. التصرف إالّ من بدن  فألذا خلت منه مل تكن شركة ش

إن قسااامة الااارب  بنسااابة املشااام ت  أو  ساااب اإلنتااااج  ال بنسااابة  - 2
ال ،اااوز  ألّن الشاااركة إذا وقعااات علاااى املاااال كاااان الااارب    رأس املاااال  أو العمااال

 بعااااً لاااه  وإذا وقعااات علاااى العمااال كاااان  بعااااً لاااه. فاااالرب  إماااا أن يكاااون  بعااااً 
اً. أما اشماال قسمة الرب  علاى حساب املبيعاات  أو هلما مع  للمال  أو العمل

فااال  ااوز ملخالفااة العقااد شاارعاً. وكاال شاارال ينااايف مقتضااى   أو حسااب اإلنتاااج
فهاااو شااارال فاساااد. وتقسااايم   العقاااد  أو لااايس مااان مصااالحة العقاااد  وال مقتضااااه

ألّن العقد يقاع  ؛ينايف مقتضى العقد  الرب  حسب املشم ت  وحسب اإلنتاج
أو العماال  فااألذا شاارال   ل  أو العماال  فااالرب  يكااون بنساابة املااالشاارعاً علااى املااا

 الرب  بنسبة املشم ت واإلنتاج  كان الشرال فاسداً. 

 التأمني 
التأمني على احلياة  أو علاى البضااعة  أو علاى املمتلكاات  أو علاى أي 
نوع من أنواعه املتعددة هو عقاد مان العقاود. فهاو عقاد باني شاركة التاأمني وباني 

ص املااا من  يطلاااب فياااه املااا من مااان شاااركة التاااأمني أن تعطياااه تعهاااداً أبن الشاااخ
تعوض عليه  إما عاني ماا خساره أو مثناه  ابلنسابة للبضااعة أو املمتلكاات  وإماا 
مبلغااً ماان املاال ابلنساابة للحيااة ومثلهااا. وذلااك حاني حصااول حاادث مااا يعّينانااه 

بنااااء علاااى هاااذا خاااالل ماااّدة معيناااة  مقابااال مبلاااش معاااني  فتقبااال الشاااركة ذلاااك. و 
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ضامن شاروال   أبن تعاوض علاى املا من  تتعهد شاركة التاأمني  اإل اظ والقبول
حاني حصاول احلاادث    معينة يتفق عليها الفريقان  إما عني ما خسره  أو مثنه

أو مبلغاااً ماان املااال يتفااق عليااه. مثاال مااا إذا تلفاات بضاااعته  أو تضااررت ساايارته  
خاالل ماّدة   أو ماا شااكل ذلاك  ماات أو احمي بيتاه  أو سارقت إتلكاتاه  أو

مقابل أن يدفع هلا امل من مبلغاً معيناً من املاال  خاالل ماّدة معيناة. ومان   معينة
  علااى نااوع التااأمني  هااذا يتبااني أن التااأمني هااو اتفاااي بااني شااركة التااأمني واملاا من

وهاااو -فهاااو عقاااد  غاااري أناااه بنااااء علاااى هاااذا العقاااد الاااذي مت بينهماااا   وشاااروطه
عطااي الشاركة تعهااداً ابلتعاويح  أو دفااع مبلاش معااني  ضامن الشااروال ت -االتفااي

  ينطبق على بنود العقاد  ال ي جر  االتفاي عليها. فألذا حصل للم من حادث
صااارت الشااركة ملزمااة أبن تعااوض العااني املتلفااة  أو مثنهااا حسااب سااعر السااوي  
 حااني حصااول احلااادث. والشااركة هااي املخاارّية بااني دفااع الااثمن  أو تعااويح العااني

يف ذماااة   إىل املااا من  أو للغاااري. وصاااار هاااذا التعاااويح حقااااً مااان حقاااوي املااا من
إذا اقتنعات الشاركة ابالساتحقاي  أو   عجرد حصاول ماا ذكار يف العقاد  الشركة

 حكمت احملكمة بذلك. 
وقد اصطل  على هذا اسم التأمني. وقد يكاون التاأمني ملصالحة املا من  

وسااائر ور تااه  أو أي شااخص أو   تااهوزوج  وقااد يكااون ملصاالحة غااريه  كااأوالده
مجاعااة يعياانهم املاا من. وإطااالي اساام التااأمني علااى احلياااة  أو علااى البضاااعة  أو 

إ اااااا هااااو لتحبياااااب هاااااذه املعاملاااااة للنااااااس. وإال   أو غاااااري ذلاااااك  علااااى الصاااااوت
فاحلقيقااة أنااه ال ياا من علااى احلياااة  وإ ااا ياا من علااى احلصااول علااى مبلااش معااني 

لسائر ور تاه  أو ألي شاخص أو مجاعاة يعيانهم املا من  أو   أو لزوجته  ألوالده
إذا حصاال لااه املااوت. وهااو ال ياا من علااى البضاااعة  وال علااى الساايارة وال علااى 
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  أو مثنهااا ماان املااال  أو غااري ذلااك  وإ ااا ياا من علااى تعااويح العااني  املمتلكااات
أو   ضارر  أو ألي شايء نلكاه  أو ملمتلكاتاه  أو لسايارته  إذا حصل لبضاعته

ف. فهااو يف احلقيقااة ضاامانة للحصااول علااى مبلااش ماان املااال لااه أو لغااريه  أو تلاا
على تعويح إذا حصل له شيء إا يفقده نفسه  أو يتلف ماله  ولايس ضاماوً 
حلياتاااه أو إتلكاتاااه. هاااذا هاااو واقاااع التاااأمني وابلتااادقيق فياااه يتباااني أناااه ابطااال مااان 

 وجهني: 
ل علااااى اإل اااااظ ه اتفاااااي بااااني طاااارفني  ويشااااتمنااااه عقااااد ألنّااااإأحاااادمها: 

والقباااول مااان الشاااركة. فحااا  يصااا  هاااذا العقاااد   والقباااول  اإل ااااظ مااان املااا من
 وإال فااال.  فااألن تضاامنها صاا   شاارعاً  ااب أن يتضاامن شااروال العقااد الشاارعية

فااألن مل يقااع علااى عااني  أو مل   أو منفعااة  والعقااد شاارعاً  ااب أن يقااع علااى عااني
ألّن  ؛شاايء  علااه عقااداً شاارعاً ألنّااه مل يقااع علااى  ؛يقااع علااى منفعااة كااان ابطااالً 

ااال م  العقاااد شااارعاً يقاااع إماااا علاااى عاااني بعاااوض كاااالبيع والشاااركة وماااا شااااكل   والس 
ذلااك  وإمااا علااى عااني بغااري عااوض كاهلبااة  وإمااا علااى منفعااة بعااوض كاإلجااارة  

أن يقااع العقااد شاارعاً علااى ماان فااال بااد  .عااوض كالعاريااة وإمااا علااى منفعااة بغااري
وقع على عني  وال على منفعة  وإ اا هاو عقاد شيء. وعقد التأمني ليس عقداً 

ألنااه ال وقااع علااى تعهااد  أي علااى ضاامانة. والتعهااد أو الضاامانة ال يعتاا  عيناااً  
ال   ألناااه ال ينتفاااع باااذات التعهاااد ؛يساااتهلك  وال ت خاااذ منفعتاااه  وال يعتااا  منفعاااة

نفعاة م فاال يعتا   بنااء علاى هاذا التعهاد  وال ابإلعارة. وأما حصول املال  ابألجرة
لااه  وإ ااا هاااو أ اار ماان خاثر معاملاااة ماان املعااامالت. ومااان هنااا ال يعتاا  أن عقاااد 
التااأمني وقااع علااى عااني  وال علااى منفعااة فهااو عقااد ابطاال  ألنّااه عقااد مل يسااتوف 

 ح  يتم اعتباره عقداً.   الشروال الواجب توفرها يف العقد شرعاً 
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صاة  فهاو ن الشركة أعطت تعهداً للم ّمن ضامن شاروال  صو إاثنيهما: 
أن تطباااق علياااه الشاااروال الااا ي يطلبهاااا الشااارع يف مااان مااان قبيااال الضااامان فاااال باااد 

وإال فاال. وابلرجاوع إىل   الضمان ح  يكون ضماوً شرعياً. فاألن تضامنها صا 
 الضمان شرعاً يتبني ما يلي: 

إن الضمان هو ضم ذمة الضاامن إىل ذماة املضامون عناه يف التازام احلاق. 
ىل ذماااة  وال باااد فياااه مااان ضاااامن  ومضااامون عناااه  فاااال باااد فياااه مااان ضااام ذماااة إ

التاااازام حااااق يف الذّمااااة ماااان غااااري معاوضااااة.   أي الضاااامان  ومضاااامون لااااه. وهااااو
أن يكااون يف حااق ماان احلقااوي املاليااة الواجبااة  أو   ويشاامال يف صااحة الضاامان

ال   أو يا ول إىل الوجاوظ  ال ي ت ول إىل الوجوظ. فألذا مل يكان يف حاق واجاب
ّن الضاامان ضاام ذمااة إىل ذمااة يف التاازام احلااق  فااألذا مل يصاا  الضاامان. وذلااك أل

يكن على املضمون عنه شيء فاال ضام فياه. وهاذا  ااهر يف احلاق الواجاب. أماا 
وأو   مثاال قااول رجاال الماارأة: تزوجااي فااالوً   يف احلااق الااذي ياا ول إىل الوجااوظ

يف أناه   ضامن لك مهر   فألن الضامن فيه قد ضم ذمته إىل ذمة املضامون عناه
ه مااا يلزمااه  وإن مااا يثباات يف ذمااة مضاامونه يثباات يف ذمتااه. أمااا إذا مل يكاان يلزماا

فاال يتحقاق فياه معاىن   هنا  حق واجب على أحد  أو حق يا ول إىل الوجاوظ
  الضاامان  إذ ال يوجااد فيااه ضاام ذمااة إىل ذمااة  فااال يصاا  الضاامان. وعلااى هااذا

ل إىل إذا مل يكااااان احلاااااق واجبااااااً للمضااااامون لاااااه علاااااى املضااااامون عناااااه  أو ال يااااا و 
ال يصاااا  الضاااامان. إذ يشاااامال أن يكااااون ماااان   الوجااااوظ علااااى املضاااامون عنااااه

سااواء أكااان   يضاامن عنااه ضااامناً للعااني إذا تلفاات أو هلكاات  أو ضااامناً للاادين
إذا كااان   واثبتااً يف الذّمااة  أم ضاامناً ابلقااوة إذا كاان احلااق واجباااً   ضاامناً ابلفعاال
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مل يكان مان يضامن عناه ضاامناً احلق ي ول إىل الوجوظ والثباوت يف الذّماة. فاألن 
ألنّه م  ما مل  ب على املضمون عنه   ال ابلفعل  وال ابلقوة ال يص  الضمان

مل  ااب علااى الضااامن. فمااثاًل رجاال يتقباال ماان النّاااس الثياااظ  فقااال رجاال آلخاار 
عمان يتقبال   وأو ضامن. فتلفات الثيااظ هال يضامن الضاامن  ادفع إليه  يابك

إناه إن تلفات الثيااظ بغاري فعلاه  وال تفاريا   على ذلك مثنهاو واجلواظ  الثياظ
ألنّاه مان األصال مل يلازم املضامون عناه شايء  فاألذا مل  ؛منه مل يلازم الضاامن شايء

أن يكاون احلاق واجبااً مان يلزم األصيل فالضامن أوىل أن ال يلزماه. وعلياه ال باد 
وت حا  يصا  الضامان. فثبا  للمضمون له على خخرين  أو ي ول إىل الوجاوظ

احلااق يف الذّمااة حااااًل  أو ماايفاًل شاارال يف صااحة الضاامان. إالّ أنااه ال يشاامال أن 
يكون املضامون عناه معلومااً  وال يشامال أن يكاون املضامون لاه معلومااً. فيصا  
الضاامان لااو كااان جمهااواًل. فلااو قااال شااخص آلخاار أعااا  يابااك لغسااال  فقااال 

ومل   ا لك إن تلفتوأو ضامنه  أخاف أن يتلفها  فقال له أعا  يابك لغسال
صاا . فلااو أعطاهااا لغسااال  ّ تلفاات يضاامن  ولااو كااان املضاامون   يعااني غساااالً 

  عنه جمهواًل. وكذلك لو قاال إن فاالوً غساال مااهر  وكال مان يضاع عناده  يااابً 
 ص   ولو كان املضمون له جمهواًل.   فأو ضامن الغسال من كل تلف

وأناه ضامان حلاق اثبات  ودليل الضمان واض  فيه أنه ضم ذماة إىل ذماة 
يف الذّمة. وواض  فيه أن فيه ضامناً ومضمووً عنه ومضمووً له  وواض  فيه أنه 
بادون معاوضااة. وفيااه املضاامون عنااه جمهاول  واملضاامون لااه جمهااول  وهااذا الاادليل 

ال يصـلي علـى رجـل  كـان رسـول هللا »هو ما رواه أبو داود عن جاابر قاال: 
صـلوا : قـال. نعـم دينـاران: قـالوا وأعليـه ديـن: الفأ  مبيت فقـ  مات وعليه دين
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قـال: فصـلى   فقال أبو قتادة األنصاري:  ـا علـّي اي رسـول هللا. على صاحبكم
أان أوىل بكل مـؤمن  :قال فلما فتح هللا على رسول هللا   عليه رسول هللا 

ث فهاذا احلادي .«ومـن تـرك مـاال  فلورثتـه  فمن ترك دينا  فعلّي قضـاؤه. من نفسه
واضااا  فياااه أن أاب قتاااادة قاااد ضااام ذمتاااه إىل ذماااة امليااات يف التااازام حاااق ماااا  قاااد 
وجااب للاادائن. وواضاا  فيااه أن يف الضاامان ضااامناً ومضاامووً عنااه ومضاامووً لااه  

التاااازام حااااق يف الذّمااااة ماااان غااااري   أي الضاااامان الااااذي ضاااامنه كاااال منهمااااا  وأنااااه
وهااو صاااحب معاوضااة. وواضاا  فيااه أن املضاامون عنااه وهااو املياات واملضاامون لااه 

الادين كااان جمهااواًل عنااد الضاامان. فاحلااديث قااد تضااّمن شااروال صااحة الضاامان  
 وشروال انعقاده. 

وبتطبياق تعهاد التاأمني علياه وهاو ضامان قطعااً    هذا هو الضمان شرعاً 
 د أن التأمني خال من مجياع الشاروال الا ي ناص عليهاا الشارع لصاحة الضامان 

ىل ذمة مطلقااً. فشاركة التاأمني مل تضام وانعقاده. فألن التأمني ليس فيه ضم ذمة إ
فلاام يوجااد ضاامان  فكااان التااأمني   ذمتهااا إىل ذمااة أحااد يف التاازام مااال للماا من

ابطااااًل. والتاااأمني ال يوجاااد فياااه حاااق ماااا  للمااا من عناااد أحاااد قاااد التزمتاااه شاااركة 
التااأمني. إذ لاايس للماا من أي حااق مااا  عنااد أحااد  وجاااءت الشااركة وضاامنته  

حاا    املااا   فتكااون الشااركة مل تلتاازم أي حااق مااا  فهااو خااال ماان وجااود احلااق
يص  أن يقال إنه ضمان شرعاً. وأيضاً فألن ما التزمته الشركة مان التعاويح  أو 
الاااثمن أو دفاااع املاااال مل  اااب للمضااامون لاااه عناااد عقاااد التاااأمني ،ااااه خخااارين  ال 

حاا  يصاا  ضاامانه. فتكااون شااركة التااأمني قااد ضاامنت مااا ال   وال ماايفالً   حاااالً 
يف احلااااال  وال  ااااب يف املاااايفل  فيكااااون الضاااامان غااااري صااااحي   وابلتااااا    ااااب
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ألّن  ؛ال يوجااد فيااه مضاامون عنااه  يكااون التااأمني ابطاااًل. عااالوة علااى أن التااأمني
شاااركة التاااأمني مل تضااامن عااان أحاااد اساااتحق علياااه حاااق  حااا  يسااامى ضاااماوً. 
فيكااون عقااد التااأمني قااد خااال ماان عنصاار أساسااي ماان عناصاار الضاامان الالزمااة 

رعاً  وهاااو وجاااود مضااامون عناااه. ألنّاااه ال باااد يف الضااامان مااان وجاااود ضاااامن شااا
ومضمون عنه ومضمون له. وعا أن عقد التأمني مل يوجد فيه مضامون عناه فهاو 
ابطاال شاارعاً. وأيضاااً فااألن شااركة التااأمني حااني تعهاادت بتعااويح العااني  أو دفااع 

  لاادفعمثنهااا إذا تضااررت  أو دفااع مااال عنااد حصااول احلااادث  قااد التزماات هااذا ا
مقابااال مبلااااش مااان املااااال فهااااو التااازام ععاوضااااة  وهااااو ال يصااا  ألّن شاااارال صااااحة 

فكااان التااأمني بوجااود املعاوضااة فيااه ضااماوً   الضاامان أن يكااون باادون معاوضااة
 ابطاًل. 

وهباااذا يظهااار مقااادار خلاااو تعهاااد التاااأمني مااان شاااروال الضااامان الااا ي ناااص 
صاحته. وباذلك  عليها الشرع  وعدم استيفائه لشروال انعقاد الضامان  وشاروال

يكااااون سااااند التعهااااد الااااذي أعطتااااه الشااااركة وضاااامنت بااااه التعااااويح والااااثمن  أو 
 ضمنت املال  ابطاًل من أساسه فيكون التأمني كله ابطاًل شرعاً.

ساواء أكاان التاأمني علاى احليااة   وعلى هذا فألن التأمني كلاه حارام شارعاً 
حرمتاااه أن أم علاااى البضااااعة  أم علاااى املمتلكاااات  أم علاااى غاااري ذلاااك. ووجاااه 

  الذي تعطيه شركة التاأمني عوجاب العقاد  عقده عقد ابطل شرعاً. وان التعهد
حرامااً    وهاذا التعهاد  تعهد ابطال شارعاً. فكاان أخاذ املاال  ساب هاذا العقاد

 وهو أكل مال ابلباطل ويدخل يف مال السحت. 
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 الطرق املمنوع تنمية امللك هبا

يف حاادود ال  ااوز تعاادِّيها.  جعاال الشاارع اإلسااالمي تنميااة امللااك مقياادة
 فمنع الفرد من تنمية امللك بطري معينة منها: 

 القمار
منع الشرع القمار منعًا اب ً  واعت  املال الذي ي خذ بسببه غري إلو  

 قال   تعاىل:                                    

                                    

                                                 

               
   أكد حترمي اخلمر وامليسر بوجوه من التأكيد .

 منها تصدير اجلملة و ا  ومنها أنه قر ما بعبادة األصنام  ومنها  أنه جعلهما
 رجسًا كما قال تعاىل:                    ومنها أنه جعلهما

أنه أمر  منه إاّل الشر البحت  ومنها من عمل الشيطان  والشيطان ال  م
فالحاً   ابالجتناظ  ومنها أنه جعل االجتناظ من الفالح. وإذا كان االجتناظ

الوابل وهو كان االرتكاظ خيبة وخسراوً. ومنها أنه ذكر ما ينتج منهما من 
إليه من الصد  وقوع التعادي والتباغح من أصحاظ اخلمر والقمار  وما ي د ن

   وعن مراعاة أوقات الصالة  وقوله: عن ذكر            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  
ومن القمار الرهان يف سباي كان نوعها ومهما كان السبب الذي وضعت له. 

 اخليل. ومال القمار حرام ال  وز مللكه. 

 الراب 
سواء أكانت كثرية أم   منع الشرع الراب منعًا ابً  مهما كانت نسبته

 قليلة. ومال الراب حرام قطعاً  وال حق ألحد يف ملكيته  ويرّد ألهله إن كانوا
         اىل: اال   تعان. قاروفيامع

                                          

                                               

                                      
  

جوقال:                            

                    

                 
  . 

هااااي   والوصااااف الواقااااع للااااراب هااااو أن هااااذه الفائاااادة الاااا ي  خااااذها املاااارا 
وهاي جازاء مان غاري باذل جهاد. وألّن املاال الاذي ي خاذ   استغالل جلهد النّااس

الغـرم عليه راب هو مضمون الفائدة غري معارض للخساارة  وهاذا خياالف قاعادة ي
  واملساااقاة بشااروطها  واملضاااربة  ولااذلك كااان اسااتغالل املااال ابلشااركة . ابلغــنم

نهم جائزاً ألنّه تنتفع به اجلماعة  وال يستغل جهد خخرين  بل يكون وسايلة ملكا
وهاذا   من االنتفاع اهد أنفسهم  وهو معرض للخسارة كما هاو معارض للارب 
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خبااالف الااراب. علااى أن حتاارمي الااراب إ ااا كااان ابلاانص  ومل يعلاال هااذا الاانص بعلااة  
وقد جاءت السّنة مبيناة األماوال الربوياة. غاري أناه قاد يتباادر للاذهن أن صااحب 

اج لقضااء حاجتاه. وهاذه احلاجاة املال حمتفظ عاله  وقاد ال يساخو وقاراض احملتا
فال بد من وسيلة لسد هاذه احلاجاة. علاى أن احلاجاة الياوم   تل  على صاحبها

والصااااناعة. ولااااذلك   والزراعااااة  وصااااار الااااراب قااااوام التجااااارة  وتنوعاااات  تعااااددت
وجاادت املصااارف يالبنااو   للتعاماال ابلااراب وال وساايلة غريهااا كمااا ال وساايلة بغااري 

 املرابني لسد احلاجات. 
أنناا نتحادث عاان اجملتماع الاذي يطبااق فياه اإلسااالم   واجلاواظ علاى ذلااك

ومنااااه الناحيااااة االقتصااااادية  ال عاااان اجملتمااااع بوضااااعه احلاضاااار. ألّن هااااذا   مجيعااااه
اجملتمااااع بوضااااعه احلاضاااار يعاااايش علااااى النظااااام الرأ ااااا   ولااااذلك باااارز فيااااه كااااون 

حاراً يف املصرف يالبنك  من ضرور ت احلياة. فصاحب املال الذي يار  نفساه 
  والاراب  والقماار  واالحتكار  ملكه  والذي ير  أن له حرية االستغالل ابلغش

  أن مثل هاذا يار يف دون رقابة من دولة  أو تقيد بقانون  ال شك   وغري ذلك
 أن الراب واملصرف ضرورة من ضرورات احلياة. 

ولااااذلك وجااااب أن يغااااري النظااااام االقتصااااادي احلااااا  برمتااااه  وأن يوضااااع 
النظاااام اإلساااالمي لالقتصااااد. فاااألذا أُزيااال هاااذا  -وضاااعاً انقالبيااااً شاااامالً -مكاناااه 
بارز للنااس أن اجملتماع الاذي يطباق اإلساالم ال   وطبق النظاام اإلساالمي  النظام

إمااا أن حيتاجااه ألجاال   ألّن احملتاااج إىل االسااتقراض ؛تظهار فيااه الضاارورة إىل الااراب
فقااااد ساااادها اإلسااااالم   وىلأو حيتاجااااه ألجاااال الزراعااااة. أمااااا احلاجااااة األ  العاااايش

فقاااد ساااّدها   بضااامان العااايش لكااال فااارد مااان أفاااراد الرعياااة. وأماااا احلاجاااة الثانياااة
بّاااان  عااان اباااان وابااان ماجاااه اإلساااالم وقاااراض احملتااااج دون راب  فقاااد رو  ابااان حِّ
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مــا مــن مســلم يقــرض مســلما  قرضــا  مــرتني إالّ  »قااال:   مسااعود أن رسااول  
اج مندوظ  وال يكره االستقراض  بل ينادظ وإقراض احملت .«مرة تهاكان كصدق

وهاااو   كاااان يساااتقرض. وماااا دام االساااتقراض موجاااوداً   أيضااااً  ألّن الرساااول
فقاد بارز للناااس أن الاراب ضارر ماان أشاد األضاارار   منادوظ للمقارض واملسااتقرض

وإ ااد   على احلياة االقتصادية  بل برز للعيان أن الضرورة تقضي ابستبعاد الراب
 و فق نظام اإلسالم.   والتوجيه  ابلتشريع  يفة بينه وبني اجملتمعاحلوائل الكث

وإذا عاادم الااراب مل تبااق حاجااة للمصااارف يالبنااو   املوجااودة اآلن. ويبقااى 
بعااااد التحقااااق ماااان إمكانيااااة   بياااات املااااال وحااااده يقااااوم وقااااراض املااااال بااااال فائاااادة

يف االنتفااااع ابملاااال. وقاااد أعطاااى عمااار بااان اخلطااااظ مااان بيااات املاااال للفالحاااني 
العراي أموااًل الستغالل أرضهم. واحلكم الشرعي أن يعطاى الفالحاون مان بيات 
املااال مااا يتمكنااون بااه ماان اسااتغالل أراضاايهم إىل أن  اارج الغااالل  وعاان اإلمااام 

  أي ويعطــــى للعــــاجز كفايتــــه مــــن بيــــت املــــال قرضــــا  ليعمــــل فيهــــاأ  يوسااااف  
ماان هاام مااثلهم إاان يقاارض   األرض. وكمااا يقاارض بياات املااال الفالحااني للزراعااة

يقوماااون ابألعماااال الفردياااة  الااا ي حيتااااجون إليهاااا لكفاياااة أنفساااهم. وإ اااا أعطاااى 
فاااااأعطوا هلاااااذه   عمااااار الفالحاااااني ألّ ااااام يف حاجاااااة لكفاياااااة أنفساااااهم يف العااااايش

الكفايااااة  ولااااذلك ال يعطااااى الفالحااااون األغنياااااء ماااان بياااات املااااال شااااي اً لااااز دة 
  فيمااااا هاااام يف حاجااااة إليااااه  إنتاااااجهم. ويقاااااس علااااى الفالحااااني ماااان هاااام مااااثلهم

حبال  وفأسا  ليحتطب مـن  أعطى الرسول رجال  »فقد   لكفاية أنفسهم يف العيش
  .«أجل أن أيكل

علاااى أن تااار  الاااراب ال يتوقاااف علاااى وجاااود اجملتماااع اإلساااالمي  أو وجاااود 
الدولااة اإلسااالمية أو وجااود ماان يقاارض املااال  باال الااراب حاارام و ااب تركااه سااواء 



 189 

ة أم مل توجااد  ووجااد جمتمااع إسااالمي أم مل يوجااد  ووجااد أوجاادت دولااة إسااالمي
 من يقرض املال أم مل يوجد. 

 الغن الفاحش
يقااال غبنااه غبناااً يف البيااع والشااراء خدعااه وغلبااه    الغاانب يف اللغااة اخلااداع

فهاااو غاااابن وذا  مغباااون. والغااانب هاااو بياااع   وغااانب فاااالوً نقصاااه يف الاااثمن وغاااريه
  إااا يساااوي. والغاانب الفاااحش حاارام شاارعاً الشاايء أبكثاار إااا يساااوي  أو أبقاال 

فقاااااد رو    ألنّاااااه  بااااات يف احلاااااديث الصاااااحي  طلاااااب تااااار  الغااااانب طلبااااااً جازمااااااً 
أنااه   البخاااري عاان عبااد   باان عماار رضااي   عنهمااا أن رجاااًل ذكاار للناايب

البــة» خياادع يف البيااوع فقااال: أن »ورو  أيااد عاان أنااس « إذا ابيعــت فقــل ال خر
 ،يعـين عقلـه ضـعف ،وكـان يف عقدتـه ،كـان يبتـاع  رجال  على عهد رسول هللا

عقدته  ويف ،حجر على فالن فإنّه يبتاعأ ،اي نيب هللا :فقالوا  فأتى أهله النيب 
إين ال أصـِب عـن  ،اي نـيب هللا :فقـال  فنهـاه عـن البيـع فدعاه نيب هللا  ،ضعف
البـــة :فقـــال  ،البيـــع ورو   .«إن كنـــت غـــري اترك للبيـــع فقـــل هـــا وهـــا وال خر

بكسااار -. واخلالباااة أنـــه هنـــى عـــن بيـــع اجّفـــالت  البااازار عااان أناااس عااان النااايب
اخلديعاااة. فهاااذه األحادياااث قاااد طلاااب فيهاااا تااار  اخلالباااة أي اخلديعاااة   -اخلااااء

واخلديعااااة حاااارام. وماااان هنااااا كااااان الغاااانب حراماااااً. إالّ أن الغاااانب احلاااارام هااااو الغاااانب 
ثمن  وال يساامى خديعااة ألّن علااة حتاارمي الغاانب هااو كونااه خديعااة يف الاا ؛الفاااحش

إذا كان يسرياً  ألنّه يكون مهارة يف املساومة  وإ ا يكون الغنب خديعة إذا كاان 
وإن شاااء   إن شاااء فسااخ البيااع  فااألن للمغبااون اخليااار  فاحشاااً  فااألذا  باات الغاانب
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جاااز للمخاادوع أن ياارد الااثمن و خااذ   أمضاااه  أي إذا  هاارت خديعااة يف البيااع
وأن ياارد املبيااع و خااذ الااثمن إذا كااان مشاام ً  ولاايس لااه الساالعة إذا كااان ابئعاااً  

وباني الاثمن   أخذ األر   أي ليس له أن  خذ الفري بني مثان السالعة احلقيقاي
نضااايه الاااذي بيعااات باااه  ألّن الرساااول جعااال لاااه اخلياااار باااني أن يفساااخ البياااع أو 

: فقا  ومل  عل له غري ذلك  رو  الدارقطت عن حممد بن حي  بن حباان قاال
البـــة»قاااال علياااه الصاااالة والساااالم:  مثّ أنـــت يف كـــل ســـلعة  ،إذا بعـــت فقـــل ال خر
وإن ســخطت فارددهــا علــى   فــإن رضــيت فأمســك ،تبتاعهــا ابخليــار ثــالث ليــال

وهاااذا يااادل علاااى أن املغباااون يثبااات لاااه اخلياااار. إالّ أن هاااذا اخلياااار.  .«صـــاحبها
 دة  أو النقصااان الااز   عاادم العلاام وقاات العقااد والثااام  يثباات بشاارطني  أحاادمها

الفاااحش الااذي ال يتغااابن النّاااس عثلهمااا وقاات العقااد. والغاانب الفاااحش هااو مااا 
اصطل  التجار على كونه غبناً فاحشاً. وال يقدر ذلك بثلث وال ربع  بال يام  

ألّن ذلاااك خيتلاااف ابخاااتالف  ؛الصاااطالح التجاااار يف البلاااد وقااات أجاااراء العقاااد
 السلع واألسواي. 

 التدليس يف البيع 
ألصل يف عقد البيع اللزوم  فم  مت العقد ابإل ااظ والقباول باني الباائع ا
فقد لزم عقد البيع ووجب نفاذه على املتبايعني.   وانتهى جملس البيع  واملشمي

 ب أن يتم على وجه يرفع املنازعاات باني النّااس    إالّ أنه ملا كان عقد املعاملة
البيع  وجعله إمثاً سواء حصال التادليس  فقد حرنم الشرع على الّناس التدليس يف

مااان الباااائع  أو املشاااامي يف السااالعة أو العملاااة  فكلااااه حااارام  ألّن التااادليس قااااد 
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وقد حيصل من املشمي. ومعىن تادليس الباائع السالعة هاو أن   حيصل من البائع
يكتم العيب عن املشامي ماع علماه باه  أو يغطاي العياب عناه عاا ياوهم املشامي 

طي السلعة عا يظهرها كلهاا حسانة. ومعاىن تادليس املشامي الاثمن عدمه  أو يغ
هاااو أن يزياااف العملاااة  أو يكاااتم ماااا فيهاااا مااان زياااف ماااع علماااه باااه. وقاااد خيتلاااف 
الاااثمن ابخاااتالف املبياااع ألجااال التااادليس  وقاااد يرغاااب املشااامي ابلسااالعة بسااابب 
 التاادليس. فهااذا التاادليس اميااع أنواعااه حاارام  ملااا رو  البخاااري عاان أ  هرياارة

فإنّــه  ــري  ،فمــن ابتاعهــا بعــدُ  ،ال ُتَصــّروا اإلبــل والغــنم»أنااه قااال:   عاان الناايب
وملاا رو  « وإن شـاء ردهـا وصـاع متـر ،إن شـاء أمسـك ،بعد أن حيتلبهـا ،النظرين
مـن ابتـاع مصـّراة فهـو ابخليـار »أناه قاال:   عن أ  هريارة عان النايب هابن ماج
واملاااراد رّد مثااان لبنهاااا « ال مســـراء  ن متـــررّد معهـــا صـــاعا  مـــ ،فـــإن ردهـــا ،ثالثـــة أايم

أنــــه هنــــى عــــن بيــــع » :الااااذي حلبااااه  وملااااا رو  الباااازار عاااان أنااااس عاااان الناااايب 
فهاااذه األحادياااث صااارحية يف النهاااي عااان ت صااارِّي ة اإلبااال والغااانم  ويف  .«اجفـــالت

النهي عن بيع احملفالت  وهي ال ي مل حتلب ح  يظهار ضارعها كبارياً  أو يتاوهم 
ّن ذلااك خديعااة  وأن ذلااك حاارام. ومثاال ذلااك كاال عماال يغطااي أ ااا حلااوظ  أل

ساواء أكاان ذلاك يف   فألن ذلك كله تدليس حيرم فعلاه  العيب  أو يكتم العيب
ألنّااه غاانب. وال  ااوز للمساالم أن يغااش يف الساالعة  أو العملااة  ؛العملااة مالساالعة أ

ة بل  ب علياه أن يباني ماا يف السالعة مان عياب  وعلياه أن يوضا  ماا يف العملا
مااان زياااف. وأن ال يغاااش السااالعة مااان أجااال أن تاااروج أو تبااااع باااثمن أغلاااى  وال 

 ااى عاان ذلااك   ألّن الرسااول ؛يغااش العملااة ماان أجاال أن تُقباال مثناااً للساالعة
أنااه قااال:   عاان عقبااة باان عااامر عاان الناايب ه ياااً جازماااً. فقااد رو  اباان ماجاا

« يـب إالّ بّينـه لـهوال حيـل ملسـلم ابع مـن أخيـه بيعـا  فيـه ع ،املسلم أخـو املسـلم»
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البّيعــان ابخليــار مــا ه »قااال:   ورو  البخاااري عاان حكاايم باان حاازام عاان الناايب
وإن كتمـــا وكـــذاب حمقـــت بركـــة  ،فـــإن صـــدقا وبينـــا بـــورك هلمـــا يف بيعهمـــا ،يتفرقـــا
وأباو  هرواه ابن ماج« ليس منا من غش»وقال عليه الصالة والسالم:  .«بيعهما

ألنّاه لايس  ؛ز شي اً ابلتدليس والغش ال نلكاهداود من طريق أ  هريرة. ومن حا
وماااال   وهاااو ماااال حااارام  مااان وساااائل التملاااك  بااال مااان الوساااائل املنهاااي عنهاااا

  ال يــدخل اجلنــة حلــم نبــت مــن ســحت»سااحت. قااال عليااه الصااالة والسااالم: 
  عباااد  . وإذا حصااال التااادليسرواه أياااد مااان طرياااق جاااابر بااان « النـــار أوىل بـــه

  إماا أن يفساخ العقاد  صار للمدلنس عليه اخلياار  ابلعملة سواء أكان ابلسلعة أم
ولااايس لاااه غاااري ذلاااك. فاااألذا أراد املشااامي إمساااا  السااالعة املعيباااة  أو   أو نضااايه
  وأخاااذ األر   أي الفاااري باااني مثنهاااا مااان غاااري عياااب  ومثنهاااا ابلعياااب  املدلساااة

إن شاااء »خاريه يف شااي ني مل  عال لااه أرشااً  وإ ااا   ألّن الناايب ؛فلايس لااه ذلاك
 . رواه البخاري عن أ  هريرة« وإن شاء ردها  أمسك

حاااا  يثباااات   وال يشاااامال أن يكااااون البااااائع عاملاااااً ابلتاااادليس  أو العيااااب
اخليااار  باال يثباات اخليااار للماادلنس عليااه  عجاارد حصااول التاادليس  سااواء أكااان 

حصل  ألّن األحاديث عامة  وألّن واقع البيع يكون قد ؛البائع عاملاً أم غري عامل
ألنّاه إن مل  ؛فألنّه يشمال فياه العلام ابلغانب  على ما  ي عنه  وهذا خبالف الغنب

ينازل  ن حا  يكاون هناا  حاق للمغباون. كاأن  مل يكن الواقاع أناه غااب  يكن عاملاً 
فيبيااع  ّ يتبااني أنااه ابع أبكثاار إااا   سااعر السااوي  ويكااون البااائع غااري عااامل بااذلك

ألّن الباااائع وهاااو غاااري عاااامل  ؛ خياااري فياااه املشااامييسااااوي  فألنّاااه ال يعتااا  غبنااااً  وال
 ال يصدي عليه أنه غابن.   بنزول السعر
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 االحتكار
ونناااع االحتكاااار مطلقااااً  وهاااو حااارام شااارعاً  لاااورود النهاااي اجلاااازم عناااه يف 
صاري  احلاديث. فقاد روي يف صاحي  مسالم عان ساعيد بان املسايب عان معماار 

ورو  القاسم عن « حيتكر إالّ خاطئال »قال:   ابن عبد   العدوي أن النيب
أخرجاااااه احلااااااكم يف « أن حُيتكـــــر الطعـــــام هنـــــى رســـــول هللا »أ  أماماااااة قاااااال: 

املساااااتدر  وابااااان أ  شااااايبة يف مصااااانفه. ورو  مسااااالم وساااااناده عااااان ساااااعيد بااااان 
فااالنهي  «مــن احتكــر فهــو خــاطئ: »املساايب أن ُمعّمااراً قااال: قااال رسااول   

واخلاااااط  -بوصاااافه أنااااه خاااااط    م احملتكااااروذ  يف احلااااديث يفيااااد طلااااب الاااام 
وهذا قرينة تدل علاى أن هاذا الطلاب للام  يفياد اجلازم  ومان  -املذنب العاصي

هناااا دلّااات األحادياااث علاااى حرماااة االحتكاااار. واحملتكااار هاااو مااان  ماااع السااالع 
 يااااث يضاااايق علااااى أهاااال البلااااد   حاااا  يبيعهااااا أبسااااعار غاليااااة  انتظاااااراً لغالئهااااا

فاسن معاىن كلماة   ر هاو مان  ماع السالع انتظااراً للغاالءشراؤها. أما كون احملتك
اااار  يف اللغااااة اسااااتبد  ومنااااه االساااااتبداد  اااابس البضاااااعة كااااي تباااااع ابلكثاااااري   ح ك 

فيبيعاااه ابلكثاااري. وأماااا    واحتكااار الشااايء يف اللغاااة مجعاااه واحتبساااه انتظااااراً لغالئاااه
كوناااه يبلاااش حاااداً يضااايق علاااى أهااال البلاااد شاااراء    كاااون شااارال انطبااااي االحتكاااار

فلاو مل يضاق   فسن واقع االحتكار ال حيصل إالّ يف هذه احلاال ؛السلعة احملتكرة
علااى النّاااس شااراء الساالعة ال حيصاال مجااع البضاااعة  وال االسااتبداد هبااا كااي تباااع 
ابلكثاري. وعلاى هاذا فلاايس شارال االحتكاار أن يشامي الساالعة  بال جمارد مجعهااا 

 مأ  اراً  ساااواء مجعهاااا ابلشاااراءحااا  بيعهاااا ابلكثاااري يعتااا  احتكااا  انتظااااراً للغاااالء
مجعها من غلة أراضيه الواسعة النفاراده هباذا الناوع مان الغلاة  أو لنادرة زراعتهاا  

كماا هاي    أو مجعها من مصانعه النفراده هبذه الصناعة  أو لندرة هذه الصاناعة



 194 

بقتال مجياع املصاانع    م حيتكارون صاناعة شايءألحال االحتكارات الرأ الية. فا
فاااألن ذلاااك كلاااه احتكاااار ألنّاااه يصااادي    ّ يتحكماااون يف الساااوي  همإالّ صاااناعت

ر ُة واالحتكاار هاو حصار السالعة   عليه منطوي كلمة احتكر وحيتكر لغاة  فااحُلك 
 فيبيعها ابلكثري.   عن البيع انتظاراً لغالئها  أو السلع

واالحتكااار حاارام يف مجيااع األشااياء ماان غااري فااري بااني قااوت اآلدمااي  أو 
ريه  ومن غري فري بني الطعام وغريه  ومن غري فري بني ما هاو قوت الدواظ وغ

من ضرور ت النّااس  أو مان كماليااهتم  وذلاك ألّن معاىن احتكار يف اللغاة مجاع 
أو ضرور ت النّااس  بال   أو القوت  ومل أتت ععىن مجع الطعام  الشيء مطلقاً 

األحادياث  وألّن  اهر  مجع الشيء  فال يص  أن  صص بغري معناها اللغوي
الصحيحة  ال ي وردت يف االحتكار  يادل علاى حتارمي االحتكاار يف كال شايء  
وذلااك ألّن األحاديااث جاااءت عامااة ماان غااري  صاايص  فتبقااى علااى عمومهااا. 
وأما ما ورد يف بعح الروا ت ألحاديث االحتكار  من تسليا االحتكار على 

ذلاك مان الاروا ت    وغري « ى رسول   أن حيتكر الطعام»الطعام كحديث 
فااألن ذكاار الطعااام يف احلااديث ال  عاال االحتكااار خاصاااً ابلطعااام  وال يقااال يف 
ذلاااك إن النهاااي عااان االحتكاااار ورد يف بعاااح الاااروا ت عامااااً  وبعاااح الاااروا ت 
خاصاااً ابلطعااام  فيحماال العااام علااى اخلاااال  ال يقااال ذلااك  ألّن كلمااة الطعااام 

يص الااااروا ت العامااااة  باااال هااااو ماااان يف الااااروا ت الاااا ي ذكرهتااااا ال تصاااال  لتخصاااا
 التنصيص على فرد من األفراد ال ي يطلق عليها العام.

أما ملاذا ال تصل  أحاديث الطعام للتخصيص فسن املخصاص  اب أن 
يكاااااون جااااازءا مااااان العاااااام  أي أن يكاااااون الطعاااااام جااااازءا مااااان عماااااوم أحاديااااااث 
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مااوم يف كاال االحتكااار  ولكاان ابلنظاار يف أحاديااث االحتكااار يتبااني أ ااا تفيااد الع
من حيتكر أي يف احملتكِّرين  فحاديث مسالم  ال حيتكار   هاو فعال منفاي فيفياد 
العماااوم يف احملتكااارين  ورواياااة مسااالم األخااار   مااان احتكااار   فهاااي كاااذلك تفياااد 
ااارة ال  صاااص عماااوم  العماااوم يف كااال حمتكِّااار... وكلماااة الطعاااام وهاااي ماااادة حمتك 

 احملتكرين أل ا ليست جزءا منهم.
اااطِّ   »يثي مساالم املااذكورين أعاااله  وقااد يقااال إن حااد   «ال  حي  ت كِّااُر إِّالن خ 

ااااطِّ   » ااار  فا ُهاااو  خ  ت ك    وإن كااااو يفيااادان يف منطوقهماااا عماااوم احملتكااارين «م ااانِّ اح 
لكاان عفهومهمااا يفياادان عمااوم املااادة احملتكاارة  وعناادها يصاال  حااديث الطعااام 

ل ذلااك ألن عنطوقااه لتخصاايص مفهااوم حااديثي مساالم عاان احملتكاارين... ال يقااا
املنطااوي ال خيصااص املفهااوم. وعليااه فااألن االحتكااار حماارم يف كاال شاايء  فاااحملتكر 

ابحتكااره السالعة     ويفرض على النّااس ماا يشااء مان أساعاريتحكم يف السوي
لعااادم وجودهاااا عناااد غاااريه.   فيضاااطر النّااااس لشااارائها مناااه ابلاااثمن الغاااا   عناااده

وهاذا حارام  ملاا روي عان   املسالمنييف حقيقته يريد أن يغلي السعر علاى فاحملتكر 
مـــن دخـــل يف شـــيء مـــن أســـعار » :بااان يساااار قاااال: قاااال رساااول    معقااال

ـــيهم ،املســـلمني ـــوم   ،ليغليـــه عل ـــار ي ـــم مـــن الن ـــا  علـــى هللا أن يقعـــده بُعظ  كـــان حق
   .«القيامة

 التسعري
جعاال   لكاال شااخص أن يبيااع ساالعته ابلسااعر الااذي يرضاااه  رو  اباان 

ولكاان ملااا كاناات  .«إمنــا البيــع عــن تــراض: »قااال: قااال عاان أ  سااعيد  هماجاا
فقااد حاارم   عليهااا أن تضااع أسااعاراً معينااة   الدولااة م ظِّنااة التسااعري علااى النّاااس
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 .  ولذلك جاء النهي عن التسعري ؛،  الّناس على البيع والشراء  سبها  للسلع
أو كاااال ماااان و  ماااان أمااااور   أو نوابااااه  والتسااااعري هااااو أن  ماااار الساااالطان

فيمنعاااوا مااان   املسااالمني أماااراً  أهااال الساااوي أن ال يبيعاااوا السااالع إالّ بساااعر كاااذا
الااز دة عليااه حاا  ال يغلااوا األسااعار  أو النقصااان عنااه حاا  ال يضاااربوا غااريهم  

وذلااك أبن   أي ننعااون ماان الااز دة أو الاانقص عاان السااعر املقاارر ملصاالحة النّاااس
ها أسااعاراً معينااة  وملنااع كاال وتضااع للساالع أو لبعضاا  تتاادخل الدولااة يف األسااعار

ملاا تار  يف ذلاك   أو أبقال مناه  واحد من أن يبيع أبكثر من السعر الذي عينته
ماان مصاالحة اجملمااوع. وقااد حااّرم اإلسااالم التسااعري مطلقاااً  ملااا رو  اإلمااام أيااد 

اي رســول هللا لــو  فقــالوا: غــال الســعر علــى عهــد رســول هللا »عاان أنااس قااال: 
وإين  ،املســـعر ،الـــرازق ،الباســـط ،القـــاب  ، هـــو اخلـــالقإن هللا فقـــال:. ســـعَّرت

وملاا  .«وال مـال ،يف دم ،وال يطلبين أحد مبظلرمة ظلمتها إايه ،ألرجو أن ألقى هللا
 .ســّعر ،اي رســول هللا إن رجــال  جــاء فقــال:» رو  أبااو داود عاان أ  هرياارة قااال:

بـل هللا  فـ   ال:فقـ .سـّعر ،اي رسول هللا مّث جاءه رجل فقال:. بل ادعوا :فقال
اة مان املظاامل الا ي   وهذه األحاديث تدل على حترمي التساعري .«ويرفع وأناه م ظ لِّم 

ألنّااه فعاال   ترفااع الشااكو  علااى احلاااكم إلزالتهااا  وإذا فعلهااا احلاااكم أ  عنااد  
حراماً. وكان لكل شخص مان رعيتاه أن يرفاع الشاكو  إىل حمكماة املظاامل علاى 

  سااواء أكااان والياااً أم خليفااة  يشااكو هلااا هااذه املظلِّمااة هااذا احلاااكم الااذي سااّعر 
 وتقوم وزالة هذه املظلِّمة.   لتحكم عليه

ال فري يف ذلك بني ما كان قو ً  وماا   وحترمي التسعري عام جلميع السلع
ألّن األحاديااااث تنهااااى عاااان التسااااعري مطلقاااااً  فهااااي عامااااة  وال  ؛مل يكاااان كااااذلك
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تشامل تساعري    كانت حرمة التسعري عامةيوجد ما خيصصه ابلقوت أو بغريه  ف
 كل شيء. 

وواقع التسعري أنه ضرر مان أشاد األضارار علاى األّماة يف مجياع الظاروف  
  أم يف حالااة الساالم  ألنّااه يفاات  سااوقاً خفيااة  سااواء أكااان ذلااك يف حالااة احلاارظ

يبيااع النّاااس فيهااا بيعاااً مسااتوراً عاان الدولااة بعيااداً عاان مراقبتهااا  وهااي مااا يساامو ا 
ساااوي الساااوداء. فمتفاااع األساااعار  وحياااوز السااالعة األغنيااااء دون الفقاااراء  وألّن ال

حتديااد الااثمن ياا  ر يف االسااتهال   فياا  ر يف اإلنتاااج ورعااا ساابب أزمااة اقتصااادية. 
وفوي ذلك فألن الّناس مسلطون على أماواهلم  ألّن معاىن ملكياتهم هلاا أن يكاون 

 ااوز إالّ باانص شاارعي  ومل  هلاام ساالطان عليهااا  والتسااعري حجاار علاايهم  وهااو ال
يرد نص بذلك  فال  وز احلجر على الّناس بوضع مثن معاني لسالعهم  ومانعهم 

أو الااانقص عناااه. أماااا ماااا حيصااال مااان غاااالء األساااعار يف أ م   مااان الاااز دة علياااه
احلروظ  أو األزمات السياسية فألنّه وتج إما من عدم توفرها يف الساوي بسابب 

فقاد   فألن كان عادم وجودهاا و،ااً عان االحتكاار احتكارها  أو بسبب ندرهتا.
حّرمه    وإن كان و،ااً عان نادرهتا  فاألن اخلليفاة ماأمور برعاياة مصاا  النّااس  
فعليه أن يسعى لتوفريها يف السوي يف جلبها من أمكنتها. وهبذا يكاون قاد مناع 

حصـلت  املـ ،الـذي مسـي عـام الرمـادة ،ةـاعــوعمر بن اخلطاب يف عام اجملالغاالء. 
 ،وقـد غـال مـن جـراء ندرتـه  اجملاعة يف احلجـاز فقـط لنـدرة الطعـام يف تلـك السـنة

 ،وبالد الشـام ،بل أرسل وجلب الطعام من مصر  فلم يضع أسعارا  معينة للطعام
 .  فرخص دون حاجة إىل التسعري  إىل احلجاز
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 حق التصرف ابإلنفاق صلة  ونفقة

ل هو بذله بال عوض. أما بذله ومن حق التصرف اإلنفاي. وإنفاي املا
 بعوض فال يسمى إنفاقاً. قال تعاىل:           ال: اوق     

          :وقال                 وقد جر  اإلسالم .
  صاحب املال فحدد طري اإلنفاي  ووضع هلا ضوابا  ومل يم   على طريقته

  مطلق التصرف  ينفق املال كما يشاء  بل حدد كيفية التصرف عاله يف حياته
إما أن يكون   وبعد إاته. وتصّرف الفرد عاله بنقل ملكيته لغريه بال عوض

وعلى من ،ب عليه نفقته. ونفاذ   وعطائه للناس  وإما ونفاقه على نفسه
والنفقة.   والصدقة  واهلدية  كاهلبة   إما أن يكون حال حياته  هذا اإلنفاي

فمنع   وإما أن يكون بعد وفاته كالوصية. وقد تدخل اإلسالم يف هذا التصرف
للعدو يف حالة احلرظ ما يتقو  به على   أو يهدي  الفرد من أن يهب

  املسلمني  ومنعه من أن يتصدي عليه يف هذه احلالة. ومنع الفرد من أن يهب
إاّل فيما يُبقي له ولعياله غىن. فألن أعطى ما ال يبقي   أو يتصدي  أو يهدي

خ كلُّه؛ قال رسول     وعياله  لنفسه خري الصدقة ما  » :بعده غىن ُفسِّ
رواه البخاري عن أ  هريرة. ورو  « وابدأ مبن تعول ،ىنغكان عن ظهر 

إذ جاءه   بينما حنن عند رسول هللا »الدارمي عن جابر بن عبد   قال: 
يف بعح  :قال أيدي أصاهبا يف بع  املغازي ،ل مبثل البيضة من ذهبرج

فوهللا مايل مال  ،خذها مين صدقة ،هللا اي رسول :فقال  املعادن وهو الصواظ
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مّث جاءه من بني  ،مّث جاءه عن ركنه األيسر فقال مثل ذلك ،عرض عنهأف ،غريها
ا حذفة لو أصابه فحذفه هب ،مغضبا   ،هاَتا :مّث قال ،يديه فقال مثل ذلك

 ،فيتصدق به ،ال ميلك غريه ،يـَع َمد أحدكم إىل ماله مّث قال: ،أو عقره ،ألوجعه
ال حاجة لنا   خذ الذي لك. إمنا الصدقة عن ظهر غىن. مّث يقعد يتكفف الّناس

هو إبقاء ما   والغىن الذي يبقيه اإلنسان له ولعياله .«فأخذ الرجل ماله  به
واحلاجات   واملسكن  وامللبس  وهي املأكل  ريةيكفيه من احلاجات الضرو 

الكمالية ال ي تعت  من لوازم مثله حسب معيشته العادية  أي ما يكفيه 
مع احملافظة على   ابملعروف بني الّناس. ويقدر ذلك  سب حاجته املعتادة

ش عليها أمثاله من الّناس. امستو  معيشته ال ي يعيش عليها هو وعياله  ويعي
 اىل: اوله تعاوأما ق                           فليس

معناه ولو كان هبم فقر كما يتوهم  بل معناه ولو كان هبم حاجة أكثر إا يسد 
حاجاهتم األساسية  بدليل أن الذين فيهم فقر أعطاهم الرسول  ومل ننع إالّ 

ّلة وأصلها خصاال الذين ليس هبم فقر إىل املال.  وخصاصة هنا معناها خ 
 البيت وهي فروجه. فاآلية كلها:                   

                          أي أن األنصار مل تتبع
تاج إليه  ولو كانت نفوسهم ما أعطي املهاجرون  ومل تطم  إىل شيء حي

لديهم حاجة إىل املال إلنفاقه يف ش و م  ال لسد فقرهم وعوزهم. واملراد من 
« إمنا الصدقة عن ظهر غىن: »عليه الصالة والسالمالنهي عن الصدقة يف قوله 

مّث يقعد يتكفف  ،فيتصدق به ،ال ميلك غريه ،يعَمد أحدكم إىل ماله»وقوله: 
الذي مل يشبع حاجاته   الدارمي  هو أن الفقري من حديث واحد رواه« الّناس
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ة  ااسياه األساد حاجاتالس  ال  وز له أن يتصدي عا هو ضروري له  األساسية
اس يف اّ اء عن الناغناتار اسار غىن  أي عن  هاألّن الصدقة إ ا تكون عن  ه

د عن حاجته األساسية  اات األساسية. أما الذي لديه مال يزياباع احلاجاإش
ير  أن به حاجة إىل قضاء مصا    وبعد أن أشبع حاجاته األساسية هذه

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. 
وهاو يف   أو يوصاي  أو يهدي  بوكذلك منع اإلسالم الفرد من أن يه

ال تنفاذ   وهو يف مارض املاوت  أو أوصى  أو أهد   مرض املوت  وإذا وهب
 :. رو  الااادارقطت عااان أ  الااادرداء قاااال: قاااال رساااول   مالاااهإالّ يف  لاااث 

 ،زايدة يف حســـــناتكم ،إن هللا تصـــــدق علـــــيكم بثلـــــث أمـــــوالكم عنـــــد وفـــــاتكم»
أن رجـــال  مـــن »ورو  عماااران بااان حصاااني:  .«ليجعلهـــا لكـــم زايدة يف أعمـــالكم

فاسـتدعاهم رسـول هللا  ،ال مـال لـه غـريهم ،األنصار أعتق ستة أعبد لـه يف مرضـه
  وإذا مل ينفاذ  .«عتق اثنـني وأرق أربعـةأف ،وأقرع بينهم ،أهم ثالثة أجزاءزَّ فج

  فغاريه مان التصارفات ال ينفاذ  ماع حاث الشاارع علياه  تصرف اإلنسان ابلعتاق
 ىل. من ابظ أو 

هذا كله يف تصرف الفرد وعطائه للناس. أما تصرفه ونفاقه على نفساه  
ورسم هلا سابياًل   وعلى من ،ب عليه نفقته فقد تدخل اإلسالم يف هذه النفقة

 سو ً  فمنع الفرد من أمور منها: 
منع الفرد من اإلسراف يف اإلنفاي  واعت ه سفهًا يوجب منع  -أ 
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  رف أبمواله ابحلجر عليه  وإقامة غريه وصيًا عليهالسفيه واملبذر من التص
ججليتوىل عنه التصرف أبمواله ملصلحته. قال تعاىل:               

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

ج تعاىل:                                  

                 فأوجب الوالية على السفيه. وعن املغرية بن شعبة أن
 . من حديث رواه الدارمي والشيخان. «هنى عن إضاعة املال»  رسول  

واإلسراف والتبذير كلمتان هلما معىن لغوي  ومعىن شرعي  وقد غلب 
ا بغري مفصاروا يفسرو   وبعدوا عن املعىن الشرعي  على الّناس املعىن اللغوي

،اوز فألن السرف واإلسراف معناه   ما أراد الشرع منهما. أما معنامها اللغوي
ّ  احلد واالعتدال  ضد القصد. والتبذير يقال بذ ر املال تبذيرًا فرقه إسرافاً ّّ

فألن اإلسراف والتبذير   وبدده. هذا هو معنامها اللغوي. أما معنامها الشرعي
   أو أمر هبا  هو إنفاي املال فيما  ى   عنه. فكل نفقة أابحها   تعاىل

قّلت أو    تبذيراً. وكل نفقة  ى   عنهاوال   فليست إسرافاً   كثرت أو قلت
فهي اإلسراف والتبذير. وقد روي عن الزهري أنه كان يقول يف قوله   كثرت
 تعاىل:                                   قال ال

سراف يف القرخن الكرمي ملنعه من حق  وال تنفقه يف ابطل. وقد وردت كلمة اإل
 يف عدة خ ت                                

   
   فاإلسراف هنا إ ا هو اإلنفاي يف املعاصي  أما الُقر ظ فال إسراف

تبخلوا هبا ح  عن  فيها. ومعىن اآلية ال تنفقوا أموالكم يف املعاصي  وال
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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:                      
ذم من   لإلسراف وهو اإلنفاي يف املعاصي وقد وردت كلمة املسرفني وهذا 

 قال تعاىل:   ععىن املعرضني عن ذكر                        

                                 أي زين 
واتباع   من اإلعراض عن الذكر  الشيطان بوسوسته ما كان يعمله املسرفون

الشهوات. فسمى املعرضني عن ذكر   املسرفني. ووردت كلمة املسرفني ععىن 
  اىل: اال تعارهم قارهم على خياالذين غلب ش               

                                            

       
   :وعن املشركون أن املراد ابملسرفني هنا همعن قتادة .

غلب شرهم خريهم هم  الذين. وقيل املسرفني السفاكي الدماء بغري حلهاجماهد: 
ججرفني ععىن املفسدين. قال تعاىل: . وقد وردت كلمة املساملسرفون      

                             

   
 ليس املراد من اإلسراف فيها املعىن   . فهذه اآل ت كلها

يراد   حني تذكر اانب اإلنفاي  عان  شرعية. وهياللغوي مطلقاً  بل املراد م
ألّن   أراد  ؛منها إنفاي املال يف املعاصي  فتفسريها ابملعىن اللغوي ال  وز

هبا معىن شرعيًا معيناً. وأما التبذير فمعناه الشرعي أيضًا هو إنفاي املال يف 
جقال تعاىل:   احملرمات                       

     وهي غاية املذمة  ألنّه ال يوجد أشّر من   أي أمثاهلم يف الشر
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أن الشيطان. والتبذير هنا تفريق املال فيما ال ينبغي. عن عبد   بن مسعود: 
ن لو أنفق مدا  يف ابطل كا. وعن جماهد: املال يف غري حقه التبذير هو إنفاق

. وعن قتادة املنفق يف غري حقه. وروي عن ابن عباس أنه قال يف املبذر: تبذيرا  
. ذكر هذه ويف الفساد  النفقة يف معصية هللا ويف غري احلق التبذير:قال: 

األقوال الط ي يف تفسريه. فهذا كله يدل على أن املراد ابإلسراف والتبذير هو 
لشرع يعت  اإلنفاي فيه إنفاقًا بغري اإلنفاي يف ما حرم  . فكل ما حرمه ا

وال   وال بيع   ب احلجر على فاعله. ومن حيجر عليه ال ينفذ له صدقة  حق
عليه به. أما ما  ىقضيوال نكاح. وكل ما أخذه قرضًا مل يلزمه أداؤه  وال   هبة

فعله قبل أن حيجر عليه ففعله وفذ غري حمدود إىل أن حيجر عليه القاضي. 
 تعاىل:  وأما قوله                             

          
   ال على البسا    البسافألن النهي منصب على كل
وأما املنهيُّ عنه فهو كل   وهو اإلنفاي الكثري يف احلالل  فبسا اليد مل ينه عنه  

ومعروف أنه إنفاي -لبسا. وهو اإلنفاي يف احلرام. فعدم النهي عن البسا ا
يف احلالل  وانصباظ النهي  دليل على أنه اإلنفاي -املال بكثرة ألنّه بسا لليد

دليل على أن النهي منصب على ما زاد على البسا الذي   على كل البسا
 فيكون منصباً على اإلنفاي يف احلرام.   أابحه

حياة الادليل. أماا مان وحياة واقاع اإلنفااي  فألنّاه خيتلاف تقادير من و اهذ
ابلنساااابة ملسااااتو  املعيشااااة يف بلااااده.   أن املنفااااق قااااد أكثاااار اإلنفاااااي  أو مل يكثاااار

فيعتاا  إنفاقااه   فهنااا  بااالد ال يشاابع فيهااا الفاارد حاجاتااه األساسااية إشااباعاً كلياااً 
مان البلادان  ال يف كثاريعلى إشباع احلاجات الكمالية إنفاقاً كثرياً  كماا هاي احلا
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اإلساااالمية. وهناااا  باااالد يشااابع الفااارد حاجاتاااه األساساااية إشاااباعاً كليااااً  ويشااابع 
الاااا ي أصاااابحت مااااع تقاااادم املدنيااااة حاجااااات ضاااارورية   أيضاااااً حاجاتااااه الكماليااااة

و و ذلك  فال يعتا  إنفاقاه علاى هاذه   والسيارة  والغسالة  كال اد   ابلنسبة له
كثارياً  فاألذا اعتاا  اإلساراف والتباذير كمااا يادل عليهمااا   احلاجاات الكمالياة إنفاقاااً 

فااألن ذلااك يعاات أن احلكاام الشاارعي هااو أن كاال إنفاااي علااى مااا   معنامهااا اللغااوي
  والغساااالة  فيكاااون شاااراء الااا اد  يزياااد علاااى إشاااباع احلاجاااات األساساااية حااارام

عي حراماااً ألّ ااا تزيااد علااى احلاجااات األساسااية  أو يعتاا  احلكاام الشاار   والساايارة
أو علاااى أوس  وحاااالل يف   يف بلااادان  أن اإلنفااااي علاااى هاااذه احلاجاااات حااارام

بلدان أخار   أو علاى أوس خخارين  وباذلك يكاون احلكام الشارعي اختلاف يف 
الشيء الواحد دون علة  وهذا ال  وز. ألّن احلكم الشرعي يف املسألة الواحادة 

اساتعماهلا واساتهالكها   فألن إابحاة   األشاياء يف  هو هو ال يتغري. وفوي ذلك
ومل يقيااد ابإلنفاااي الكثااري أو القلياال  فكيااف يعتاا  اإلنفاااي الكثااري   كااان مطلقاااً 

حراماًو ولو أن   حّرم اإلنفاي الكثري يف األشياء احلالل  وأحل هذه األشياء  
لكان معناه أحل الشيء وحرمه يف خن واحد. فيكون   حيال اساتعمال الطاائرة 

رمهااا إذا كااان شااراؤها للشااخص يعتاا  إنفاقاااً كثاارياً  وهااو تناااقح اخلصوصااية  وحي
بال  اب   ال  وز. وعليه فألن تفسري اإلسراف والتبذير ععنامها اللغاوي ال  اوز

والااوارد يف أقااوال بعااح   الااوارد يف نصااوال اآل ت  أن يفساارا ععنامهااا الشاارعي
 وبعح العلماء املو وي أبقواهلم.  الصحابة

. ابلعذاظ املمفني وأوعد  إمثاً  واعت ه المف من الفرد ماإلسال منع -ظ 
 قال تعاىل:                               

                                أي
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 كانوا بطرين يفعلون ما يشاؤون. وقال تعاىل:               

                  :وممفيهم هنا جبابرهتم البطرين. وقال تعاىل
                                           

                             
   أي إال قال املتك ون

 اىل: اال تعارة األموال واألوالد وقاثاني بكاعلى امل من             

       املراد هنا من قوله ما أترفوا فيه هو االنصراف إىل شهواهتم  أي و
 اتبعوا شهواهتم. وقال تعاىل:                               

     :وممفيها هنا جبابرهتا املتنعمني. وقال تعاىل                 

     بغي من بطرهم  أي جعلناهم بطرين.أي جعلناهم يصرون على ال 
والمف يف اللغة البطر والغطرسة من التنعم  يقال تا ر ف ُه وأ تا ر ف ُه املال أي 
أبطره  أفسده. أترف الرجل أصر على البغي  استمف: بغى  تغطرس. وعلى 

هو المف   وجعله إمثاً    وحرمه   ذلك يتبني أن المف الذي ذمه القرخن
الذي ورد معناه يف اللغة وهو البطر من التنعم. والغطرسة من التنعم  وليس هو 
  التنعم فقا. ولذلك كان من اخلطأ أن يفسر المف أبنه هو التمتع ابملال

ألن هذا التنعم والتمتع عا رزي   مل يذمه الشرع  قال  ؛والتنعم عا رزي  
 تعاىل:                                    ورو .

إن هللا حيب أن يرى أثر » :الممذي عن عبد   بن عمرو قال: قال 
أي حيب من عبده أن يتنعم بنعمة    ويتمتع ابلطيبات « نعمته على عبده

ني. ولكن   يكره البطر من التنعم  والغطرسة من ال ي رزقه إ ها رظ العامل
  وغطرسة  وبغي  التنعم  والبغي من التنعم  أي يكره التنعم إذا نتج عنه بطر
وبطراً  أي   و، اً   و، . وملا كان التنعم ابملال قد ينتج عند بعح الناس تك اً 
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ع الفساد إذا  م قد حيدث عنده ترفاً  منع اإلسالم هذا المف وحّرمه  أي من
متج اً  وحّرم   متغطرساً   واألوالد  فجعل الشخص بطراً   عن كثرة األموال

ذلك أشد التحرمي. فحني يقال إن المف حرام ال يعت أن التنعم حرام  وإ ا 
يعت أن البطر الذي ينجم عن التنعم ابملال حرام كما هو معىن المف لغة  

 من خ ت القرخن. كما يفهم    وكما هو معىن المف
ر على نفسه  ومن حرما ا املتاع املشروع  امنع الفرد من التقتي –ا ج

 وأحّل التمتع ابلطيبات من الرزي  وأخذ الزينة الالئقة  قال   تعاىل:   

                                           

   
   :وقال   تعاىل                      

               :وقال                 

                  إن هللا حيب أن »عليه الصالة والسالم:  وقال
فلري أثر  ،إذا آاتك هللا ماال  »رواه الممذي. وقال: « يرى أثر نعمته على عبده
رواه احلاكم عن والد أ  األحوال. فألذا كان للفرد « نعمة هللا عليك وكرامته

على  ون خمثًا عند   تعاىل. أما إذا خبل بهاه يكانألف  هاوخبل به على نفس  مال
ال بد من   د   تعاىلامه على ذلك عنانه فوي إ ألف  من ،ب عليه نفقتهم
ن أله إن ،ب عليه نفقتهم  و اعلى اإلنفاي على أه  إجباره من قبل الدولة

ة ح  يتوفر هلم املستو  الطيب من اعايضمن أن يكون هذا اإلنفاي عن س
 العيش قال   تعاىل:            ج  :وقال        

                          من  على . وإذا خبل
كان ملن هلم النفقة أن  خذوا من املال قدر كفايتهم    ،ب عليه نفقتهم
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اي »قالت:  ابملعروف. رو  البخاري وأيد عن عائشة أن هند بنت عتبة
وليس يعطيين ما يكفيين وولدي إال ما   إن أاب سفيان رجل شحيح ،رسول هللا

  فجعل « خذي ما يكفيك وولدك ابملعروف فقال:  أخذت منه وهو ال يعلم
أن أتخذ ذلك بنفسها من غري علمه إن مل يعطها  أل ا فرض يف هلا احلق 

 ب على من ،ب عليه  عليه. وعلى القاضي أن يفرض هلا هذه النفقة. وكما
النفقة أداؤها  كذلك  ب على من  خذ النفقة إنفاقها فيما فرضت له. فألذا 

أو   أو جدة  فرضت نفقة إىل األوالد  وأمر بدفعها إىل من حيضنهم من أُم
 نه  ب عليها إنفاقها. فلو مل تنفقها   ها القاضي على إنفاقها. ألف  غريمها

 الفقر 
الحتياج. يقال فقر وافتقر ضد استغىن  وافتقر إليه الفقر يف اللغة ا

احتاج. فهو فقري  مجعه فقراء. أفقره ضد أغناه. والفقر مصدر  ضد الغىن. 
وذلك أن يصب  اإلنسان حمتاجًا وليس له ما يكفيه. والفقري يف الشرع هو 

. الذي ال يسأل الفقرياحملتاج الضعيف احلال الذي ال يسأل. عن جماهد قال: 
وعن عكرمة: « الفقري الذي ال يسأل»جابر بن زيد مثل ذلك قال:  وعن
 وقال تعاىل: « الفقري الضعيف»                      أي إم

  حمتاج. وقال تعاىل: فقري أي   قليل أو كثري من خري  ألي شيء أنزلت إ ّ 
                 البائس الذي أصابه ب س  أي شدة  والفقري

الذي أضعفه اإلعسار. فمجموع اآل ت واآلاثر تدل على أن الفقر هو 
 االحتياج. والذي حيتاج إىل تفصيله هو معىن االحتياج. 
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ويف النظاااام االقتصاااادي الرأ اااا   علاااون الفقااار شاااي اً نسااابياً  ولااايس هاااو 
غااري  فيقولااون إن الفقاار هااو عاادم القاادرة علااى مساامى لشاايء معااني اثباات ال يت

إشاااباع احلاجاااات مااان سااالع وخااادمات. وعاااا أن احلاجاااات تنماااو وتتجااادد كلماااا 
لااااذلك كاااان إشاااباع احلاجااااات خيتلاااف ابخاااتالف األشااااخاال   تقااادمت املدنياااة

فاااايمكن إشااااباعها   واألماااام. فاااااألمم املنحطااااة تكااااون حاجااااات أفرادهااااا حماااادودة
  املتقدماااة ماااااد ً   املتمدناااة  األماااام الراقياااة ابلسااالع واخلااادمات الضااارورية  ولكااان

فيكاون   ولذلك حيتاج إشباعها إىل سالع وخادمات أكثار  تكون حاجاهتا كثرية
اعتباااار الفقااار فيهاااا غاااري اعتبااااره يف البلااادان املتاااأخرة. فماااثاًل يعتااا  عااادم إشاااباع 
احلاجاااة مااان الكمالياااات يف أورواب وأمريكاااا فقاااراً  ولكااان عااادم إشاااباع احلاجاااات 

ال يعتااا    ماااع إشاااباع احلاجاااات األساساااية  أو العاااراي ماااثالً   الياااة يف مصااارالكم
ألناااه  عااال معاااىن  ؛فقاااراً. وهاااذا االعتباااار يف النظاااام االقتصاااادي الرأ اااا  خطاااأ

األشياء اعتبار ً وليس حقيقياً. وهاذا خطاأ ألن الشايء لاه واقاع حقيقاي فيعارف 
ن التشاريع املوضاوع لإلنساان ال بواقعه  وليس هو شي اً اعتباار ً وال واقاع لاه  وأل

إنسااوً   هراد  ماا دام قاد جااء لإلنساان بوصاف عل النظام  تلفاً ابخاتالف األفا
ناه ألال بوصفه فرداً. فلو كانت الدولاة حتكام أفاراداً يف أسابانيا  وأفاراداً يف الايمن ف

ألن كاااًل ماانهم إنسااان  ؛ال يصاا  أن  تلااف نظرهتااا للفقاار يف بلااد عاان بلااد  خخاار
 ضع العالج ملشاكله. قد و 

وقد اعت  اإلسالم الفقر اعتبارًا واحدًا لإلنسان يف أي بلد ويف أي 
جيل. فالفقر يف نظر اإلسالم هو عدم إشباع احلاجات األساسية إشباعاً  

  املأكل :كاماًل. وقد حدد الشرع هذه احلاجات األساسية بثال ة أشياء هي
 واملسكن. قال تعاىل:   وامللبس                          
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           :وقال                       رو
أال وحقهن »عن أ  األحوال قال: قال عليه الصالة والسالم:  هابن ماج

إا يدل على أن احلاجات « عليكم أن حتسنوا إليهن يف كسوَتن وطعامهن
واملسكن. أما   والكسوة  الطعام :هي  ال ي يعت  عدم إشباعها فقراً   األساسية

. فال يكون من مل يشبع احلاجات ما عدا ذلك فيعت  من احلاجات الكمالية
المي  وهو اىن اإلسار ابملعاالكمالية مع إشباعه احلاجات األساسية فقرياً. والفق

بًا ال طاال اباة  من األمور ال ي تكون ساياات األساسابع احلاجادان ما يشافق
  قال   تعاىل: وعد الشيطان   من  اإلسالم جعله   وقد  وهالكها.  األمة
             واعت  اإلسالم الفقر ضعفًا وأمر ابلعطف على .

 الفقراء قال تعاىل:                             

               ال: اوق                وقد جعل .
اإلسالم إشباع هذه احلاجات األساسية وتوفريها ملن مل  دها فرضاً. فألذا وفرها 

  لعدم وجود مال كاف بني يديه  الفرد لنفسه كان هبا  وإذا مل يوفرها لنفسه
ح  يتوفر   أو لعدم إمكانه حتصيل املال الكايف  جعل الشرع إعانته على غريه

ساسية. وقد فصنل الشرع كيفية إعانة الفرد يف له ما يشبع هذه احلاجات األ
 قال تعاىل:  األقارظ الور ة هذه األشياء. فأوجبها على            

                                         

                           أي على الوارث مثل املولود
بل   له من حيث الرزي والكسوة. وليس املراد ابلوارث أن يكون واراًث ابلفعل
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إن أوجب   عليهم   أن يكون إن يستحق املرياث. فألن مل يكن له أقارظ
يف ابظ الزكاة. عن أ  هريرة قال:   املالانتقلت نفقته على بيت   نفقة قريبهم

رواه مسلم « ومن ترك كال  فإلينا ،من ترك ماال  فلورثته» :قال رسول   
  والك ّل الضعيف الذي ال ولد له وال والد. وقال تعاىل:        

              يت املال يف حاجات اآلية. فألن مل ي فِّ قسم الزكاة من ب
كان واجباً على الدولة أن تنفق عليهم من أبواظ أخر  من    الفقراء واملساكني

 ب على الدولة أن تفرض ضريبة   بيت املال. فألن مل يوجد يف بيت املال مال
ألن النفقة  ؛لتنفق على الفقراء واملساكني منها  وحتصلها  على أموال األغنياء

 يوجدوا فعلى واردات الزكاة  فألن مل يوجد منها فرض على األقارظ  فألن مل
واردات ففرض على بيت املال  فألن مل يوجد فيه مال كانت فرضًا على مجيع 

أصبح فيهم أمرؤ  ،أمّيا أهل عرصة»املسلمني. قال عليه الصالة والسالم: 
فيما يرويه   رواه أيد. وقال .«فقد برئت منهم ذمة هللا تبارك وتعاىل ،جائع
« وهو يعلم به ،وجاره جائع إىل جنبه ،ما آمن يب من ابت شبعانَ »ربه: عن 

 أنس: وقال تعاىل:   عن  رواه البزار                         

 وإن الرسول .   ألزم األنصار وعالة املهاجرين الفقراء  إا يدل على
ني ح  يكفوهم. وما كان فرضًا على مجيع نه فرض على مجيع املسلمأ

أن حيصل   عا عليه من واجب رعاية ش ون األمة  كان على اخلليفة   املسلمني
ليقوم عا هو فرض عليهم. فينتقل حين ذ الفرض من على   املال من املسلمني

وطعام الفقري   فيقوم أبدائه  إىل أن يصب  فرضًا على بيت املال  املسلمني
 . واملسكني
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هاذا مان وحيااة مان ،ااب لاه النفقااة مان الفقااراء واملسااكني  اا  هاو علااى 
  أي يف واراثً حتصاايلها  فااألن مل يسااتطع فيجاا  قريبااه علااى اإلنفاااي عليااه إذا كااان 

درجة من القراباة الا ي ذكرهاا القارخن لوجاوظ النفقاة. فاألن مل يساتطع القرياب  أو 
    علااى بياات املااال    علااى مل توجااد القرابااة  فعلااى ابظ الزكاااة ماان بياات املااال

 مجيع املسلمني ح  حتصل الكفاية للفقراء واملساكني. 
فأل ا ال   أما ابلنسبة ملن ،ب عليه النفقة للفقري واملسكني من األقارظ

،ب إال على من كان يف غناء  أي من استغىن عن غريه. ويعت  الشخص يف 
ي عن الصدقة فال. رو  غناء إذا كان إن تطلب منه الصدقة  أما من  

 :البخاري عن سعيد بن املسيب أنه  ع أاب هريرة قال: قال رسول   
والغىن هنا ما يستغت به اإلنسان إا هو « خري الصدقة ما كان عن ظهر غىن»

 والغىن هو ما يقوم بقوت املرءقدر كفايته إلشباع حاجاته. ويقول الفقهاء: 
ومبثل حاله من  وسكناهم، ،وبكسوَتم كذلك ،وأهله على الشبع من قوت مثله

الستغنائه عن الناس. ويقال يف   . فهذا يقع عليه يف اللغة اسم غىنمركب وزي
  اللغة أغىن غناء الرجل: أجزأه وكفاه. وعلى هذا ال ،ب النفقة للفقري

 إال على من كان مستغنيًا عن غريه  أي من كان يف سعة. قال  واملسكني
  :تعاىل                           

    ورو  مسلم عن جابر أن رسول .   :ابدأ بنفسك فتصّدق »قال
 ،فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك ،فإن فضل شيء فألهلك ،عليها

وعن  ،قول فبني يديكي ،فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا
لكفاية حاجاته ال ي  هونفقة اإلنسان على نفسه هي سد .«وعن مشالك ،ميينك

تتطلب إشباعاً  وليست كفاية حاجاته األساسية فحسب. وذلك ألن الشرع 
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أوجب عليه نفقة زوجته ابملعروف  وقد فسر أب ا حسب حاهلا وأمثاهلا. قال 
 تعاىل:                    فتكون نفقته على نفسه أيضًا ابملعروف

خذي ما »وليس الكفاية. وقال عليه الصالة والسالم هلند امرأة أ  سفيان: 
  فقا« ما يكفيك»رواه البخاري وأيد فلم يقل « يكفيك وولدك ابملعروف

إا يدل على أن املراد ما يكفيها حسب املتعارف « ابملعروف»بل زاد كلمة 
ابلنسبة حلاهلما وأمثاهلما. فال يقّدر إذن غناؤه   وكفاية ولدها  عليه من كفايتها

ح  ،ب عليه النفقة عا يكفي حاجاته األساسية   الذي ال بد من توفره
فحسب  بل عا يكفي حاجاته األساسية  وعا يكفي حاجاته األخر  ال ي 

وإ ا يم    داريعرف بني الّناس أ ا من حاجاته  وذلك ال يقدر عق
للشخص  ومستو  املعيشة الذي يعيش عليه. وقد قدر بعح الفقهاء 

  وامللبس  املأكل :احلاجات ال ي يعت  ما زاد عليها غىن مخسة أشياء هي
وما يركبه لقضاء حاجاته البعيدة. غري أن ذلك مل يرد به   والزواج  واملسكن

ف. ولذلك يقدر الغىن عا وإ ا حسب ما كان يعت  أنه ابملعرو   نص صري 
يفضل عن إشباع حاجاته ابملعروف فألن زاد وجبت النفقة عليه للفقري 
واملسكني  وإن مل تزد ال ،ب عليه. واحلاصل أن الفقري الذي ،ب له النفقة 

  والكسوة  هو من عدم إشباع حاجاته األساسية  أي من احتاج إىل الطعام
النفقة  و ب عليه ما  ب على مجيع  والسكىن  وأما الغت الذي ،ب عليه

فهو من ملك ما يفضل عن إشباع حاجاته   املسلمني من التكاليف املالية
ابملعروف  ال حاجاته األساسية فقا. ويقدر ذلك  سب حاله وأمثاله من 

 الّناس. 
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 امللكية العامة

 امللكيااة العامااة هااي إذن الشااارع للجماعااة ابالشااما  يف االنتفاااع ابلعااني.
واألعيان ال ي تتحقق فيها امللكية العامة هي األعيان ال ي نص الشارع علاى أ اا 

حقاااق يف تللجماعاااة مشااامكة بيااانهم  ومناااع مااان أن حيوزهاااا الفااارد وحاااده  وهاااذه ت
  : ال ة أنواع هي

 يث إذا مل تتوفر لبلدة أو مجاعاة تفرقاوا يف   ما هو من مرافق اجلماعة - 1
 طلبها. 

  تنقطع. املعادن ال ي ال - 2
 األشياء ال ي طبيعة تكوينها ملنع اختصاال الفرد  يازهتا.  - 3

فهااو كاال شاايء يعتاا  ماان مرافااق النّاااس   أمااا مااا هااو ماان مرافااق اجلماعااة
ماان حيااث صاافتها  ال ماان حيااث   يف احلااديث عموماااً. وقااد بّينهااا الرسااول 

املـاء  املسلمون شـركاء يف ثـالث يف» :قال عددها. فعن ابن عباس أن النيب 
و نـه »رواه أبو داود ورواه أنس مان حاديث ابان عبااس وزاد فياه « والكأل والنار

 :ثـــالث ال ميـــنعن» :قاااال عااان أ  هريااارة أن النااايب  هورو  ابااان ماجااا .«حـــرام
  والكاااس  ويف هاااذا دليااال علاااى أن النّااااس شاااركة يف املااااء«. املـــاء والكـــأل والنـــار

  أن املالحااظ أن احلااديث ذكرهااا  ااالاثً  وأن الفاارد ننااع ماان ملكيتهااا. إالّ   والنااار
وهذا يوهم   ومل ترد علة للحديث. فاحلديث مل يتضمن عّلة  وهي أ اء جامدة
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أن هاااذه األشاااياء الثال اااة هاااي الااا ي تكاااون ملكياااة عاماااة  ال وصااافها مااان حياااث 
 ،أابح املــــاء يف الطــــائف  أن الرســــولاالحتياااااج إليهااااا. ولكاااان املاااادقق  ااااد 

  فلااو  ابلفعــل لســقي زروعهــم وبســاتينهم وامتلكــوه  تلكــوهلألفــراد أن مي ،وخيــِب
ملا  ا    ال من حيث صفة االحتياج إليه  من حيث هو  كانت الشركة للماء

. .«املسـلمون شـركاء يف ثـالث يف املـاء» :لسفراد أن نتلكوه. فمن قول الرساول
ا علّاااة تساااتنب  لسفاااراد أن نتلكاااوا املااااء علياااه الصاااالة والساااالماخل. ومااان إابحتاااه 
الا ي ال تساتغت   والنار  وهي كونه من مرافق اجلماعاة  والكس  الشراكة يف املاء

لكو ااا ماان مرافااق  ؛ولكنهااا معللااة  عنهااا اجلماعااة. فيكااون احلااديث ذكاار الثال ااة
فااألن هااذه العلااة تاادور مااع املعلااول وجااوداً وعاادماً  فكاال   اجلماعااة. وعلااى ذلااك

  سااواء أكااان املاااء  يعتاا  ملكاااً عامااً  شايء يتحقااق فيااه كوناه ماان مرافااق اجلماعاة
أم ال  أي ما ذكر يف احلاديث وماا مل ياذكر. وإذا فقاد كوناه مان   والنار  والكس

فألنّاه ال يكاون ملكااً عامااً    ولو كان قد ذكر يف احلديث كاملاء  مرافق اجلماعة
باااال يكااااون ماااان األعيااااان الاااا ي مللااااك ملكاااااً فاااارد ً. وضااااابا مااااا هااااو ماااان مرافااااق 

   أ ً كاناااااات اجلماعااااااة  إذا مل يتااااااوفر للجماعااااااة  هااااااو أن كاااااال شاااااايء  اجلماعااااااة
تفرقاات يف طلباه  يعتا  ماان   أو دولاة  أو مديناة  أو قريااة  ش اع ركمجموعاة بياوت 

وماا شااابه   ومراعاي املاشااية  وأحاارا  االحتطااظ  كمنااابع امليااه  مرافاق اجلماعاة
 ذلك. 

 تعتااا  كمياااة  قسااام حمااادود املقااادار بكمياااة ال :فهاااي قسااامان  أماااا املعاااادن
فألنّاه   كبرية ابلنسبة للفرد  وقسم غاري حمادود املقادار. أماا القسام احملادود املقادار

وفيااه اخلمااس.   ويعاماال معاملااة الركاااز  ونلااك ملكاااً فاارد ً   ماان امللكيااة الفرديااة
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ساا ل عاان اللقطااة  فعاان عماارو باان شااعيب عاان أبيااه عاان جااده أن رسااول   
 ،أو القريــة اجلامعــة( أي الطريااق املساالوكة)يثــاء مــا كــان منهــا يف طريــق امل» :فقااال

ومـا كـان يف   وإن ه أيت فهـي لـك  فادفعهـا إليـه ،فإن جـاء طالبهـا  فعرفها سنة
 رواه أبو داود.  .«يعين ففيها ويف الركاز اخلمس ،اخلراب

فألنّااه ملكيااة   ف اادالااذي ال نكاان أن يا نا    وأمااا القساام غااري احملاادود املقاادار
أنـه وفـد » :ن نلك فرد ً ملا رو  الممذي عن أبيح بان ياالعامة  وال  وز أ
قـــال رجـــل مـــن  ،وىّل  فلمـــا أن ،فاســـتقطعه امللـــح فقطـــع لـــه ، إىل رســـول هللا

واملااء « فانتزعه منـه :قال  دّ أتدري ما قطعت له؟ إمنا قطعت له املاء العر  :اجمللس
عاه  فهاذا احلاديث يادل العِّدُّ الذي ال ينقطع. شابه امللا  ابملااء العاّد لعادم انقطا

إا يادل علاى أناه  اوز   أقطع مل  اجلبل ألبيح بن يال على أن الرسول 
رجاع عان   إقطاع معدن املل . فلماا علام أناه مان املعادن الادائم الاذي ال ينقطاع

ومنااع ملكيااة الفاارد لااه  ألنّااه ملكيااة اجلماعااة. ولاايس املااراد هنااا   وأرجعااه  إقطاعااه
باادليل ملااا علمااه أنااه ال ينقطااع منعااه  مااع أنااه يعلاام أنااه   نامللاا   وإ ااا املااراد املعااد

 :وأقطعااه ماان أول األماار  فاااملنع لكونااه معاادوً ال ينقطااع. قااال أبااو عبياادة  ملاا 
  مثّ ارجتاعــه منــه ،أبــي  بــن محــال املــأريب امللــح الــذي مبــأرب  وأمــا إقطاعــه 

  للنـيب فلمـا تبـني ،ويعمرهـا ،وهو عنده أرض موات حيييها أبي  ه،فإمنا أقطع
ارجتعـه  - الاذي لاه ماادة ال تنقطاع مثال مااء العياون واآلابر هاوو - أنه مـاء عـد
أن النّــــاس مجيعــــا  فيــــه  ،واملــــاء ،والنــــار ،يف الكــــأل  ّنة رســــول هللاـمنــــه ألّن ُســــ

ــاس ،شــركاء    . وملااا كااان امللاا  ماان املعااادنفكــره أن جيعلــه لرجــل حيــوزه دون الّن
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بايح يعتا  علاة لعادم ملكياة الفارد  وهاو كوناه فألن رجوع الرسول عن إقطاعه أل
معدوً ال ينقطع  وليس كونه ملحااً ال ينقطاع. ومان هاذا احلاديث يتباني أن علاة 
املناااع يف عااادم إقطااااع معااادن امللااا  كوناااه عاااداً  أي ال ينقطاااع. ويتباااني مااان رواياااة 

  ويتباااني مااان معـــدن امللـــححياااث قاااال    عمااارو بااان قااايس أن امللااا  هناااا معااادن
فيكااون احلااديث متعلقاااً   أ اام جعلااوا امللاا  ماان املعااادن  الفقهاااء اسااتقراء كااالم

 ابملعادن ال ابملل  خاّصة. 

أقطاع باالل بان احلاارث املازم  وأما ما رو  أباو داود مان أن الرساول 
أقطـع » :ة  وماا رو  أباو عبياد يف األماوال عان أ  عكرماة أناه قااليمعادن القبل
ومـا كـان فيهـا مـن جبـل  ،كـذا إىل كـذا  مـن مكـان ،بالال  أرض كذا رسول هللا 
الا ي   فألنّه ال يعارض حديث أبيح  بل حيمل على أن هاذه املعاادن« أو معدن

كانت حمدودة فجاز إقطاعها  كما أقطاع الرساول أبايح    أقطعها الرسول لبالل
معاادن امللاا  أواًل  وال يصاا  أن حيماال علااى إقطاااع املعااادن مطلقاااً  ألنّااه حين ااذ 

حااااني تبااااني لااااه أنااااه عااااد ال   ع الرسااااول املعاااادن الااااذي أقطعااااهيتعااااارض مااااع إرجااااا 
ساااول علاااى كو اااا حمااادودة تنقطاااع ينقطاااع. فتعاااني يااال املعاااادن الااا ي أقطعهاااا الر 

 .  دوتنف
وهاااذا احلكاااام  وهاااو كااااون املعااادن الااااذي ال ينقطاااع ملكاااااً عامااااً  يشاااامل 

ينتاهباااا   املعاااادن كلهاااا ساااواء املعاااادن الظااااهرة الااا ي يوصااال إليهاااا مااان غاااري م وناااة
كااااان ماااان   مومااااا شاااااهبها  أ  والياااااقوت  والكحاااال  النّاااااس ينتفعااااون هبااااا  كاااااملل 

  املعاااادن الباطناااة  الاااا ي ال يوصااال إليهاااا إالّ ابلعماااال وامل وناااة  كمعاااادن الااااذهب
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ومااا شاااكلها. وسااواء أكاناات جاماادة    والرصاااال  والنحاااس  واحلديااد  والفضااة
 احلديث. كالبلور أم سائلة كالنفا  فأل ا كلها معادن تدخل حتت 

أماااا األشاااياء الااا ي طبيعاااة تكوينهاااا ملناااع اختصااااال الفااارد  يازهتاااا  فهاااي 
وإن كانااات تااادخل يف القسااام   األعياااان الااا ي تشاااتمل علاااى املناااافع العاماااة. وهاااي

ماان حيااث   أل ااا ماان مرافااق اجلماعااة  ولكنهااا  تلااف عاان القساام األول ؛األول
ف القسم األول فألنّاه يتاأتى أنه ال يتأتى فيها أن نلكها الفرد  خبال  أن طبيعتها

أن نلكااه الفاارد. فعااني املاااء نكاان أن نلكهااا الفاارد  ولكنااه ننااع ماان ملكيتهااا إذا  
فألنّااااه ال نكاااان أن نلكهااااا   كاناااات اجلماعااااة ال تسااااتغت عنهااااا  خبااااالف الطريااااق

وهااي    الفاارد. وهلااذا فااألن هااذا القساام وإن كااان دليلااه انطباااي العلااة الشاارعية عليااه
فااألن حقيقااة واقعااه تاادل علااى أنااه ملكيااة عامااة. وهااذا   جلماعااةكونااه ماان مرافااق ا
  واخللجااااان  واألقنيااااة العامااااة  والبحااااريات  والبحااااار  واأل ااااار  يشاااامل الطااااري

  ومستشااااافياهتا  ومااااادارس الدولاااااة  و وهاااااا  ويلحاااااق هباااااا املسااااااجد  واملضاااااايق
 و وها.    واملالج  واملالعب
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كيااااة العامااااة  باااال هااااي داخلااااة يف امللكيااااة هنااااا  أمااااوال ال تاااادخل يف املل
واألشياء املنقولة  ولكناه قاد   الفردية  ألّ ا أعيان تقبل امللك الفردي  كاألرض

تعلاااق فيهاااا حاااق لعاماااة املسااالمني  فصاااارت باااذلك ليسااات مااان امللكياااة الفردياااة  
وهي ال تدخل يف امللكية العامة  فتكون حين ذ ملكاً للدولة. وملك الدولاة هاو 

خيااص بعضااهم بشاايء   والتاادبري فيااه للخليفااة  احلااق فيااه لعامااة املساالمنيمااا كااان 
حسااب مااا ياار . ومعااىن تاادبريه هااذا هااو أن يكااون لااه ساالطان عليااه   ماان ذلااك

ألّن معىن امللكية أن يكاون للفارد سالطان علاى  ؛يتصرف فيه  وهذه هي امللكية
ه فكال ملاك مصارفه موقاوف علاى رأي اخلليفاة واجتهااد  ما نلك. وعلاى ذلاك

يعتاا  ملكاااً للدولااة. وقااد جعاال الشااارع أمااوااًل معينااة ملكاااً للدولااة  للخليفااة أن 
ألّن  ؛يصاارفها حسااب رأيااه واجتهاااده مثاال الفاايء  واخلااراج  واجلزيااة ومااا شاااهبها

الشاارع مل يعااني اجلهااة الاا ي تصاارف فيهااا. أمااا إذا عااني الشاارع اجلهااة الاا ي تصاارف 
ملكاً للدولة  وإ اا تكاون ملكااً للجهاة فيها  ومل يمكها لرأيه واجتهاده ال تكون 

ال ي عينها الشرع  ولذلك ال تعت  الزكاة ملكاً للدولة  بل هاي ملاك لسصاناف 
الثمانية الذين عينهم الشرع  وبيات املاال إ اا هاو حمال إحرازهاا مان أجال صارفها 

 على جهاهتا. 

م بتدبري ن كانت الدولة هي ال ي تقوم بتدبري امللكية العامة  وتقو إو   وإنه
إالّ أن هنالاااك فرقااااً بينهماااا. وهاااو أن ماااا كاااان داخااااًل يف امللكياااة   ملكياااة الدولاااة
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ال  اوز للدولاة أن تعطااي أصاله ألحاد  وإن كااان هلاا أن تباي  للناااس أن   العاماة
بنااااء علاااى تااادبري نكااانهم مجيعااااً مااان االنتفااااع باااه  خباااالف ملكياااة    خاااذوا مناااه

ألفاراد معيناني  وال تعطاي اآلخارين  وهلاا أن  فألن للدولة أن تعطيها كلها  الدولة
عاااان األفااااراد  إذا رأت يف ذلااااك رعايااااة لشاااا و م ماااان وحيااااة أخاااار  غااااري  املنعهاااا

ال  اوز أن تعطيهاا ألفاراد   وسااحات البلادة  واملراعاي  وامللا   إعطائهم. فاملاء
 ياث يكاون النفاع هلام مجيعااً دون   ن كان  اوز للجمياع االنتفااع هبااإمطلقاً  و 

 صيص أحد دون اآلخر. واخلراج  وز أن تنفقاه علاى الازراع فقاا دون غاريهم 
ملعاجلاااة شااا ون الزراعاااة  و اااوز أن تنفقاااه علاااى شاااراء الساااالح فقاااا  وال تعطاااي 

 فهي تتصرف به كما تر  مصلحة للرعية.   أحداً منه شي اً 
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 التأميم ليس من امللكية العامة
 وال من ملكية الدولة

يعاات النظاام الرأ اا   وهاو حتويال امللكياة الفردياة إىل التأميم هاو مان ترق
ملكياااااة الدولاااااة  إذا رأت أن هناااااا  مصااااالحة عاماااااة تقتضاااااي ملكياااااة هاااااذا املاااااال 
اململاااو  فااارد ً  وليسااات الدولاااة جمااا ة علاااى التاااأميم  بااال هاااي  ااارية  إن شااااءت 
ت  وإن شاءت تركت املال دون أتميم. وهذا خبالف امللكية العامة  وملكي ة أإن

فأل ا حسب أحكام اإلسالم اثبتاة يف طبيعاة املاال وصافته  بغاح النظار   الدولة
   فاألن كاان يف املاال حاق لعاماة املسالمني  عن رأي الدولة. فينظار إىل واقاع املاال

كاان     اب أن مللكاه  وإن مل يكان فياه حاق لعاماة املسالمني  كان ملكاً للدولة
املااال ماان مرافااق اجلماعااة  أو ماان ملكاااً لسفااراد  فااال يصاا  أن مللكااه. وإن كااان 

كاان ملكااً عامااً طبيعيااً  وال تساتطيع    أو من طبيعته أن ال نلاك فارد ً   املعادن
الدولااة إبقاااءه ملكاااً فاارد ً. وإن مل يكاان هااذا املااال ماان نااوع امللكيااة العامااة يبقااى 
ملكاااااً فاااارد ً  وال تسااااتطيع الدولااااة أن ت إااااه  وال أن مللكااااه جاااا اً عاااان صاااااحبه 

قاااً  إالّ إذا رضااي صاااحبه أن يبيعااه هلااا  كمااا يبيعااه ألي فاارد  فتشااميه كمااا مطل
يشاااميه ساااائر األفاااراد. وهلاااذا ال تساااتطيع الدولاااة أن ملتلاااك ملاااك األفاااراد جااا اً  

كّلما بدا هلا ذلك  ولاو دفعات مثنهاا  ألّن أماال  األفاراد     جة املصلحة العامة
ا  حااااا  وال الدولاااااة  ويعتااااا  حممماااااة ومصاااااونة  ال  اااااوز أن يتعاااااد  أحاااااد عليهااااا

إذا   علاااى احلااااكم  التعااادي عليهاااا مظلِّماااة يشاااكو صااااحبها إىل حمكماااة املظاااامل
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لمفاااع مظلمتاااه. إذ لااايس للخليفاااة أن خيااارج شاااي اً مااان ياااد أحاااد إالّ  اااق   فعلهاااا
اثباااات معااااروف. وكااااذلك ال تسااااتطيع الدولااااة أن تبقااااي مااااااًل إااااا هااااو داخاااال يف 

يف   ة يف يااد فاارد  جااة املصاالحة  ألّن املصاالحةامللكيااة العامااة  أو ملكيااة الدولاا
قاد قادرها الشارع يف بياناه ماا هاي امللكياة العاماة  وماا هاي ملكياة   هذه األماوال

 الدولة  وما هي امللكية الفردية. 
وبذلك يظهر أن التأميم ليس مان امللكياة العاماة  وال مان ملكياة الدولاة  

 ت النظام الرأ ا . وال هو من األحكام الشرعية  بل هو من ترقيعا
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جلميع الّناس حاق االنتفااع ابملناافع العاماة علاى الوجاه الاذي وجادت مان 
أجله  وال  اوز اساتعماهلا إالّ عاا وجادت مان أجلاه. فاال  اوز االنتفااع ابلطرياق 
للوقاوف لالساماحة  أو الوقاوف إلجاراء معااامالت البياع والشاراء  أو لغاري ذلااك 

ألّن الطريااااق وجاااادت لالسااااتطراي  إالّ أن يكااااون  ؛ا مل توجااااد الطريااااق ألجلااااهإاااا
اساااتعماهلا يسااارياً  ياااث ال يااا  ر يف االساااتطراي. ويقااادر ذلاااك ابلقااادر الاااذي ال 
حيصاال فيااه اإلضاارار والتضااييق علااى املااارة. وكااذلك ال  ااوز اسااتعمال األ ااار إالّ 

ري  ال يساااتعمل جلاااه  فاااألن وجاااد النهااار للساااقي كاااالنهر الصاااغأعاااا وجااادت مااان 
 للمالحة  وإن وجد لال نني كالنيل ودجلة والفرات يستعمل هلما. 

وكااذلك لاايس ألحااد أن خيااتص  مااى شاايء  إااا هااو ماان املنااافع العامااة   
 ال محـــــى إالّ ه» :كااااااملراعي واملسااااااجد والبحاااااار  قاااااال علياااااه الصاااااالة والساااااالم

مااااى عنااااد رواه أبااااو داود ماااان طريااااق الصااااعب باااان جثامااااة. وأصاااال احل« ولرســــوله
أن الاارئيس ماانهم كاااان إذا ناازل مناازاًل  صااباً اساااتعو  كلباااً علااى مكاااان   العاارظ

عال  فألىل حيث انتهى صوته ياه من كل جانب  فال يرعى فياه غاريه  ويرعاى 
هو مع غريه فيما ساواه. واحلماى هاو املكاان احملماي  وهاو خاالف املبااح. فجااء 

شااياء العامااة هلاام وحاادهم دون اإلسااالم فمنااع النّاااس أن حيمااوا أي شاايء ماان األ
لاايس ألحااد أن حيمااي مااا هااو لعمااوم املساالمني إالّ     غااريهم. ومعااىن احلااديث

  ذلاااك فاااألن هلااام أن حيماااوا أي شااايء يروناااه. وقاااد فعااال رساااول     ورساااوله
ــــل   أن النــــيب»فحمااااى بعااااح األمكنااااة. فعاااان اباااان عماااار:  ــــع خلي محــــى النقي

يااى مكاااوً يقااال لااه  أن الرسااول  أي  رواه أبااو عبيااد يف األمااوال« املســلمني
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النقيع  وهو موضع ينتقع فيه املاء  فيكثر فيه اخلصب  وكاان علاى بعاد عشارين 
فرساااخاً مااان املديناااة  فقاااد مناااع النّااااس مااان اإلحيااااء يف ذلاااك املاااوات  ليتاااوفر فياااه 
الكس  وترعاه موا   صوصة  وننع غريها. واملراد هنا أنه ياها للخيل الغازياة 

 . وقد كان خلفاء النايب مان بعاده حيماون بعاح األمكناة  فاألن عمار  يف سبيل
وعثمااااان ييااااا بعااااح األمااااوال العامااااة  واشااااتهر ذلااااك يف الصااااحابة  فلاااام ينكاااار 
عليهمااا منكاار فكااان إمجاعاااً. وروي عاان عااامر باان عبيااد   باان الاازبري عاان أبيااه 

 ،يهــا يف اجلاهليــةاي أمــري املــؤمنني بــالدان قاتلنــا عل أتــى أعــرايب عمــر فقــال:» :قااال
 ،وجعـــل يـــنفخ  فـــأطرق عمـــر قـــال: عـــالم حتميهـــا؟ ،وأســـلمنا عليهـــا يف اإلســـالم

األعـرايب مـا بـه  ىفلمـا رأ -كان إذا كرباه أمار فتال شااربه ونفاخو- ويفتل شاربه
وهللا لـوال مـا   والعباد عباد هللا  املال مال هللا عمر: فقال ،جعل يردد ذلك عليه
رواه أبااو عبيااد يف « مــا محيــت مــن األرض شــِبا  يف شــِب ،هللا أمحــل عليــه يف ســبيل

 األموال. 
األول األرض امليتااة الاا ي  :واحلمااى املنهااي عنااه يف احلااديث يشااتمل أماارين

لكاال واحااد ماان النّاااس أن حيييهااا و خااذ منهااا  والثااام أن حُتمااى األشااياء الاا ي 
  كاااأّن النّااااس فيهاااا شاااركاء  وهاااي مثااال املااااء والكاااس والناااار جعااال رساااول   

خيااتص بقناااة املاااء فيسااقي زرعااه   ّ ننعهااا عاان غااريه حاا  ال يسااقي زرعااه. رو  
عـن بيـع  هنـى  فـإن النـيب ،ال تبيعوا فضل املـاء» :أيد أن إ س بن عبد قال

مــن منــع فضــل » : قااال رسااول   :قاااال :وعاان هشااام عاان احلساان .«املــاء
ـــه فضـــل الكـــأل رواه أباااو عبياااد يف « قيامـــةمنعـــه هللا فضـــله يـــوم ال ،املـــاء ليمنـــع ب

األمااوال وبااذلك يتبااني أنااه  ااوز للدولااة أن حتمااي ماان األرض املااوات  وإااا هااو 
داخاال يف امللكيااة العامااة  أليااة مصاالحة تراهااا ماان مصااا  املساالمني  علااى شاارال 

 أن يكون ذلك على وجه ال يلحق الضرر أبحد.
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األعياان الا ي تقبال ن مااملصنع من حيث هو  مان األماال  الفردياة. فهاو 
   امللك الفردي. وقاد  بات أن األفاراد كاانوا نلكاون مصاانع يف أ م الرساول 

وغريهاااا  وقاااد أقااارهم   كصاااناعة األحذياااة  وصاااناعة الثيااااظ  وصاااناعة السااايوف
الرساااول عليهااااا  واستصااانع عناااادهم املناااا   إاااا ياااادل علااااى جاااواز ملكيااااة األفااااراد 

حتااااول املصاااانع إىل أن  خااااذ   ملصااااانعالاااا ي تصاااانعها ا  للمصااااانع. غااااري أن املااااواد
حكاااام هااااذه املااااواد  باااادليل أن مصاااانع اخلماااار حياااارم علااااى املساااالم اقتناااااؤه  باااانص 
احلاااديث الاااذي ذكااار أن   لعااان عاصااار اخلمااار ومعتصااارها. فاااالنهي عااان عصااار 
اخلمااار لااايس  يااااً عااان العصااار  وإ اااا هاااو  اااي عااان عصااار اخلمااار  فالعصااار لااايس 

  فجاااءت حرمااة مصاانع اخلماار ماان حرمااة حراماااً  ولكاان عصاار اخلماار هااو احلاارام
املواد ال ي يصنعها. وبذلك يتبني أن املصنع قاد أخاذ حكام املاادة الا ي يصانعها. 

ليساات ماان   وعلااى ذلااك ينظاار يف املصااانع  فااألن كاناات املااواد الاا ي تصاانع فيهااا
كاناات هااذه املصاااانع أمالكاااً فرديااة  كمصاااانع    املااواد الداخلااة يف امللكيااة العاماااة

صااانع النساايج  ومصااانع النجااارة  ومااا شاااكل ذلااك  وإن كاناات احللااو ت  وم
املصااانع لصاانع املااواد الداخلااة يف امللكيااة العامااة  كمصااانع املعااادن الاا ي تسااتخرج 
املعااااادن الاااا ي ال تنقطااااع  فأل ااااا تكااااون إلوكااااة ملكيااااة عامااااة  تبعاااااً للمااااادة الاااا ي 

كاام أو نفااا  كتبعيااة ح  أو  اااس  أو فضااة  أو حديااد  تسااتخرجها ماان ذهااب
مصاااانع اخلماااار للخماااار يف احلرمااااة  و ااااوز أن تكااااون إلوكااااة للدولااااة  ابعتبااااار أن 
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الدولاااااة هاااااي الااااا ي  اااااب عليهاااااا أن تقاااااوم ابساااااتخراج هاااااذه املعاااااادن  نياباااااة عااااان 
ومصاانع السايارات  وماا   وطرقه  املسلمني  وحلساهبم. أما مصانع قطع احلديد

ألنّاااه  اااوز لسفاااراد أن ف  شاااكل ذلاااك إاااا تكاااون ماااواده داخلاااة يف امللكياااة الفردياااة
ألّن املااادة الاا ي تصاانعها ليساات ماان املااواد الداخلااة يف امللكيااة العامااة.  ؛نلكوهااا

فكاال مصاانع تكااون مااادة صاانعه إااا هااو داخاال يف امللكيااة العامااة   وعلااى ذلااك
 وز أن يكون إلوكاً ملكية عامة  أو إلوكااً للدولاة  كماا  اوز أن يكاون إلوكااً 

إاا   تساتأجرها الدولاة مانهم. وكال مصانع تكاون ماادة صانعهملكية فردية ألفاراد 
فألنّه  اوز لسفاراد أن نتلكاوه ألنّاه مان ناوع امللكياة   هو داخل يف امللكية الفردية

 الفردية. 
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 بيت املال

ملاااا يساااتحقه   املاااال هاااو اجلهاااة الااا ي  اااتص بكااال دخااال  أو خااارج تبيااا
ون  ومل يتعني مالكاه فكل مال استحقه املسلم  املسلمون من مال. وعلى ذلك

  فهااو ماان حقااوي بياات املااال  حاا  ولااو تعااني مالكااه جهااة. فااألذا قاابح  ماانهم
صااااار ابلقاااابح مضااااافاً إىل حقااااوي بياااات املااااال  سااااواء أدخاااال إىل حاااارزه  أم مل 
يدخل. ألّن بيت املال عبارة عن اجلهة  ال عن املكان. وكال حاق وجاب صارفه 

صاااار   ذا صااارف يف جهتاااهيف مصاااا  املسااالمني فهاااو حاااق علاااى بيااات املاااال. فاااأل
مضافاً إىل اخلرج من بيت املال  سواء خرج من حرزه  أم مل خيرج. ألّن ما صار 

فحكام بيات املاال جاار علياه   وعماهلم  أو خرج من أيديهم  إىل والة املسلمني
 وخرجه.   يف دخله إليه

 واردات بيت املال
  واخلاااراج  الفااايء  والغناااائم  واألنفاااال :واردات بيااات املاااال الدائماااة هاااي

  والعشااااور  واجلزيااااة  وواردات امللكيااااة العامااااة أبنواعهااااا  وواردات أمااااال  الدولااااة
وأموال الزكاة. إالّ أن أموال الزكاة توضع يف حرز خاال   واملعدن  ومخس الركاز

هبااا ماان بياات املااال  وال تصاارف إالّ لسصااناف الثمانيااة الااذين ذكااروا يف القاارخن  
لغري األصاناف الثمانياة  ساواء أكاان مان شا ون وال  وز أن يصرف منها شيء 

ملان   أم من ش ون األّمة. إالّ أنه  وز لإلمام صرفها على رأيه واجتهاده  الدولة
يشااااء مااان األصاااناف الثمانياااة. فلاااه أن يعطيهاااا لصااانف مااانهم أو أكثااار  ولاااه أن 
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فأل ااااا توضااااع يف   يعطيهااااا هلاااام مجيعاااااً. وكااااذلك واردات أمااااوال امللكيااااات العامااااة
ن خااااال يف بياات املاااال  وال  لااا بغريهاااا  ألّ ااا إلوكاااة جلميااع املسااالمني  مكااا

يصاارفها اخلليفااة وفااق مااا يااراه مصاالحة للمساالمني حسااب رأيااه واجتهاااده  ضاامن 
 أحكام الشرع. 

فتوضااع يف بياات املااال   أمااا األمااوال األخاار  الاا ي ماان حقااوي بياات املااال
ى األصااناف الثمانيااة  مااع بعضااها  وينفااق منهااا علااى شاا ون الدولااة واألمااة  وعلاا

وعلى كال شايء تاراه الدولاة. فاألن وفات هاذه األماوال  اجاات الرعياة كاان هباا  
وإال فااألن الدولااة تفاارض ضاارائب علااى املساالمني  لتقااوم بقضاااء مااا يطلااب منهااا 

فألنّاه يساري علاى حساب ماا   من رعاية الش ون. أماا كيفياة فارض هاذه الضارائب
فرضاااً علااى املساالمني القيااام بااه ماان فرضااه الشاارع علااى املساالمني. فااألن مااا كااان 

األعمال  واحتاج إىل نفقات ح  تقاوم باه الدولاة  فاألن للدولاة أن تفارض علاى 
كساداد ديان    املسلمني ضرائب لتقوم أبعبائه  وما مل يكن واجباً علاى املسالمني

امليااات  فألنّاااه ال  اااوز للدولاااة أن تفااارض ضااارائب للقياااام باااه  فاااألن كاااان لاااديها يف 
قامات باه  وإال ساقا القياام باه عان الدولاة. وعلاى هاذا فللدولاة  بيت املال مال

  :أن حتّصل الضرائب يف هذه احلال  وعليها أن تسري على الوجه التا 
واباان   واملساااكني  لسااد النفقااات الواجبااة علااى بياات املااال للفقااراء - 1
 وللقيام بفرض اجلهاد.   السبيل

كنفقاات    سابيل البادل لسد النفقات الواجبة على بيت املاال علاى - 2
 وما شاكل ذلك.   وأرزاي اجلند  املو فني
  لساااااد النفقاااااات الواجباااااة علاااااى بيااااات املاااااال علاااااى وجاااااه املصااااالحة - 3
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  واساااااتخراج امليااااااه  وبنااااااء املسااااااجد  واإلرفااااااي دون بااااادل  كألنشااااااء الطرقاااااات
واملستشااااافيات  وغاااااري ذلاااااك مااااان األماااااور الااااا ي يعتااااا  إ ادهاااااا مااااان   واملااااادارس
 ينال األمة ضرر من عدم وجودها. و   الضرور ت
لساااااد النفقاااااات الواجباااااة علاااااى بيااااات املاااااال علاااااى وجاااااه الضااااارورة    - 4

كحادث طرأ على املسلمني مان جماعاة  أو طوفاان  أو زلازال  أو هجاوم عادو  
 أو ما شاكل ذلك. 

أن تفاارض ضاارائب لتسااديد ديااون اقمضااتها للقيااام عااا هااو واجااب  - 5
و داخل يف أية حالة من احلااالت األرباع  أو على مجيع املسلمني  من كل ما ه

 ما تفرع عنها  أو أية حالة أوجبها الشرع على املسلمني. 
ماا   وتنفاق علاى مصاا  الرعياة  ومن الاواردات الا ي توضاع يف بيات املاال

واألماااوال النا،اااة إاااا هاااو مااان امللكياااة   واملعاهااادين   خاااذه العاشااار مااان احلاااربيني
لااة  واألمااوال املورو ااة عماان ال وارث لااه. وإذا فضاالت أو ماان ملكيااة الدو   العامااة

أبن زادت األماااوال الااا ي يف بيااات املاااال عااان   حقاااوي بيااات املاااال علاااى مصااارفها
صاارف للناااس يف   ينظاار  فااألن كااان الزائاد ختياااً ماان الفاايء  النفقاات املطلوبااة منااه

أبقااااه ملاااا يناااوظ املسااالمني مااان   أعطياااات  وإن كاااان الزائاااد مااان اجلزياااة واخلاااراج
أن تفارض اجلزياة عان   دث  وال ينازل عمان  اب علياه  ألّن احلكام الشارعيحا

  يد  وأن يفرض اخلراج علاى األرض بقادر احتماهلاا. وإن كاان الزائاد مان الزكااة
ح  يوجد من األصناف الثمانية من تصرف له  فتصرف   حفظ يف بيت املال

ه عاااانهم  حطناااا  لااااه حين ااااذ. وإن كااااان الزائااااد إااااا هااااو مفااااروض علااااى املساااالمني
 وأعفاهم من دفعه. 
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 نفقات بيت املال 
  :وضعت نفقات بيت املال على ست قواعد

ما كان بيات املاال لاه حارزاً  وهاو أماوال الزكااة  فاألن اساتحقاقه ملان  - 1
كااان    يصاارف هلاام معتاا  ابلوجااود. فااألن كااان املااال موجااوداً فيااه ماان وحيااة الزكاااة

مستحقاً  و اب  -كورة يف القرخنوهي األصناف الثمانية املذ -صرفه يف جهاته 
أن يصارف هلام  وعادم وجاود املاال مساقا الساتحقاقه ملان يصارف هلاام  أي إن 

فااال يصاارف ألي واحااد   ماان وحيااة الزكاااة  مل يكاان املااال موجااوداً يف بياات املااال
ماان األشاااخاال الثمانياااة شاايء مااان  صصاااات الزكاااة  وال يساااتدان علاااى الزكااااة 

 ريثما حتصل جبايتها. 
يكااون بياات املااال مسااتحقاً لااه علااى وجااه اإلعالااة  وعلااى وجااه أن  - 2

واباان الساابيل    واملساااكني  وذلااك كاإلنفاااي علاى الفقااراء :القياام بفاارض اجلهاااد
نفاااي علااى اجلهاااد  فاسااتحقاي الصاارف هلااذه األمااور غااري معتاا  ابلوجااود  وكاإل

يف  وهااو ماان احلقااوي الالزمااة مااع الوجااود والعاادم  أي سااواء أكااان املااال موجااوداً 
بياات املااال  أم مل يكاان. فااألن كااان املااال موجااوداً وجااب صاارفه يف احلااال  وإن مل 

اقمضاات الدولااة املاااال   فااألن خيااف مفساادة ماان أتخااري الصاارف  يكاان موجااوداً 
  ريثماااا ،معاااه مااان املسااالمني  ّ تساااده  وإن مل  اااف مفسااادة  لصااارفه يف احلاااال

ــــفَ »طبقااات فياااه قاعااادة  ـــ ظررةـَن    ماااع املاااال  ّ يعطاااى   فيااا خر حااا« ي سرةـإىل َم
 ملستحقيه. 
أن يكااون بياات املااال مسااتحقاً لااه علااى وجااه الباادل  أي أن يكااون  - 3

فأخااذوا باادل هااذه اخلدمااة مااااًل  وذلااك    املااال مسااتحقاً ألشااخاال أدوا خدمااة
واملعلمااااني  ومااااا شاااااكل ذلااااك    والقضاااااة  ورواتااااب املااااو فني  كااااأرزاي اجلنااااد
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عتاا  ابلوجااود. وهااو ماان احلقااوي الالزمااة فاسااتحقاي الصاارف هلااذه األمااور غااري م
مااع الوجاااود والعاادم  أي ساااواء أكاااان املااال موجاااوداً يف بياات املاااال  أم مل يكااان. 
فألن كان املال موجوداً وجب صارفه يف احلاال. وإن مل يكان موجاوداً وجاب علاى 

أبخااذ مااا يلاازم لااه ماان املساالمني  فااألن خيااف مفساادة ماان أتخااري   الدولااة تااوفريه
 ّ   ريثمااا ،معااه ماان املساالمني  دولااة املااال لصاارفه يف احلااالالصاارف اقمضاات ال

فيا خر حا  « فنظـرة إىل ميسـرة» تسده  وإن مل  ف مفسدة طبقت فيه قاعدة
  مع املال  ّ يعطى ملستحقيه. 

أن يكون بيت املال مستحقاً له  وأن يكون مصرفه مساتحقاً علاى  - 4
مصارفه علاى أشاياء  دون أن  وجه املصلحة واإلرفااي دون البادل  أي أن يكاون

وذلاك  وجودها   على أن ينال األمة ضرر من عدم يكون مقابلها أموال حتصل
وما شاكل ذلاك مان  كالطرقات  واملياه  وبناء املساجد  واملدارس  واملستشفيات

األمااور الاا ي يعتاا  إ ادهااا ضاارورة ماان الضاارورات  وينااال األّمااة ضاارر ماان عاادم 
هلذه األمور غري معت  ابلوجود  وهاو مان احلقاوي وجودها. فاستحقاي الصرف 

الالزمة مع الوجود والعدم  فألن وجد يف بيت املال مال وجاب صارفه علاى هاذه 
فيجماع منهاا قادر   األشياء  وإن مل يوجد يف بيت املال انتقل وجوبه على األّمة

الكفايااة لسااد صاارف النفقااات الالزمااة   ّ  ااري الصاارف عليهااا ماان بياات املااال. 
ّن ماااا كاااان مصااارفه مساااتحقاً علاااى وجاااه املصااالحة دون البااادل  وعااادم صااارفه أل

يوجاااد الضااارر  يكاااون اساااتحقاقه معتااا اً ابلوجاااود والعااادم. فاااألن كاااان موجاااوداً يف 
وإن كاااان معااادوماً صاااار  .بيااات املاااال وجاااب فياااه  وساااقا فرضاااه عااان املسااالمني

واجباااً حاا  حتصاال الكفايااة بتااوفريه يف بياات املااال  فيصااري   فرضااه علااى املساالمني
 على بيت املال. 

وأن يكون مصرفه مساتحقاً علاى   أن يكون بيت املال مستحقاً له - 5
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وجااااه املصاااالحة واإلرفاااااي دون الباااادل  إالّ أنااااه ال ينااااال األّمااااة ضاااارر ماااان عاااادم 
وذلااك كفاات  طريااق اثنيااة مااع وجااود غريهااا  أو فاات  مستشاافى اثن مااع   وجااوده

 د الّناس غريها طريقاً بعيدة  أو  وجود غريه نكن االكتفاء به  أو تعمري طريق
مااا شاااكل ذلااك. فاسااتحقاي الصاارف هلااذه األمااور معتاا  ابلوجااود دون العاادم. 

وإن مل يوجااد يف بياات   فااألن وجااد يف بياات املااال مااال وجااب صاارفه هلااذه األشااياء
املاااال ماااال ساااقا وجوباااه عااان بيااات املاااال  وال  اااب علاااى املسااالمني دفاااع ماااال 

  ب على املسلمني. ألجله  ألنّه من األساس ال 
أن يكااون مصاارفه مسااتحقاً علااى وجااه الضاارورة كحااادث طاارأ علااى  - 6

فاسااااتحقاقه غااااري   املساااالمني يف جماعااااة  أو طوفااااان  أو زلاااازال  أو هجااااوم عاااادو
معتا  ابلوجاود. وهاو مان احلقاوي الالزماة ماع الوجاود والعادم. فاألن كاان موجااوداً 

على املسلمني  فيجاب أن وجب صرفه يف احلال. وإن كان معدوماً صار فرضه 
 مااع ماان املساالمني يف احلااال  ويوضااع يف بياات املااال ليصاارفه عليااه  وإن خيااف 
الضرر من أتخري الصرف إىل االنتهاء من اجلماع وجاب علاى الدولاة أن تقامض 

 ّ   املااال الااالزم  وتضااعه يف بياات املااال  وتصاارفه يف احلااال علااى وجااه اسااتحقاقه
 ملسلمني. تسد هذا الدين إا ،معه من ا

 ميزانية الدولة
الااادول الدنقراطياااة تضاااع ميزانياااة عاماااة للدولاااة كااال سااانة. وواقاااع امليزانياااة 

ا اااه قاااانون امليزانياااة لسااانة    للدولاااة الدنقراطياااة هاااو أن امليزانياااة تصااادر يف قاااانون
كذا. يصدقه ال ملان  ويسنه قانووً بعد مناقشته  ومناقشة فصول امليزانية فصاًل 

الش الا ي يتضامنها كال فصال. ويعتا  كال فصال كااًل ال يتجازأ   ااري فصااًل  واملبا
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عليااه ككاال  ال علااى كاال جاازء منااه  فيقبلااه أو يرفضااه مجلااة. وإن كااان  تالتصااوي
لاااه أن ينااااقش كااال جااازء مااان أجزائاااه  وكااال مبلاااش مااان املباااالش الااا ي   عناااد املناقشاااة

ادة توضااع يشااتمل عليهااا. وقااانون امليزانيااة يكااون م لفاااً ماان بضااع مااواد. منهااا ماا
لتبااني املبلااش الااذي يرصااد لنفقااات الدولااة خااالل الساانة املاليااة  الاا ي وضااعت هلااا 
امليزانيااة. وتوضااع مااادة لتبااني املبلااش الااذي  ماان إياارادات الدولااة بااه خااالل الساانة 
املالياااااة  الااااا ي وضاااااعت هلاااااا امليزانياااااة. وتوضاااااع ماااااواد لرصاااااد مصاااااروفات لااااابعح 

عااح امل سسااات. وتوضااع مااواد امل سسااات  كمااا توضااع مااواد لتخمااني واردات ب
إلعطاء وزيار املالياة بعاح الصاالحيات. وتوضاع يف كال ماادة إشاارة إىل جادول 
يتضااااااامن أباااااااواظ امليزانياااااااة  ملاااااااا تتضااااااامنه املاااااااادة ساااااااواء أكانااااااات للاااااااواردات أم 
للمصااااروفات   ّ توضااااع يف كاااال جاااادول مفرداتااااه  أي الفصااااول الاااا ي يتضاااامنها 

اليااة ملفااردات الفصاال مجيعهااا. وعلااى الباااظ   ّ يوضااع يف كاال فصاال املبااالش اإلمج
توضاااع امليزانياااة كااال سااانة ماااع بعاااح اختالفاااات فرعياااة يف بعاااح   هاااذا األسااااس

  الساانني  حسااب الوقااائع املختلفااة  أو مااع بعااح اختالفااات فرعيااة بااني الاادول
 حسب الوقائع املختلفة. 

أماااا الدولاااة اإلساااالمية فاااال توضاااع هلاااا ميزانياااة سااانوية  حااا  حيتااااج األمااار 
إىل سااان قاااانون هباااا. وال تعااارض علاااى جملاااس األّماااة  وال ي خاااذ فيهاااا رأي  سااانو ً 

منه. وذلك ألّن امليزانية يف النظام الادنقراطي قاانون يف أبواهباا وفصاوهلا  واملباالش 
الااا ي تتضااامنها  وهاااو قاااانون لسااانة واحااادة. والقاااانون عنااادهم إ اااا يسااانه ال ملاااان. 

ملااان. وهااذا كلااه ال حتتاااج إليااه ولااذلك حيتاااج األماار إىل عرضااها علااى جملااس ال  
ألّن واردات بياااات املااااال حتّصاااال  سااااب األحكااااام الشاااارعية  ؛الدولااااة اإلسااااالمية

املنصااوال عليهااا  وتصاارف  سااب أحكااام شاارعية منصااوال عليهااا. وهااي كلهااا 
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أحكااااام شاااارعية دائميااااة. فااااال جمااااال للاااارأي يف أبااااواظ الااااواردات  وال يف أبااااواظ 
ئمياة قررهتاا أحكاام شارعية دائمياة. هاذا مان النفقات مطلقاً  وإ ا هاي أباواظ دا

وحيااة أبااواظ امليزانيااة. أمااا ماان وحيااة فصااول امليزانيااة  واملبااالش الاا ي يتضاامنها كاال 
فصل  واألمور ال ي  صص هلا هذه املبالش يف كل فصل. فألن ذلك كلاه موكاول 

رر ألنّاه مان رعاياة الشا ون الا ي تركهاا الشارع للخليفاة يقا ؛لرأي اخلليفة واجتهااده
 فيها كل ما يراه  وأمرُُه واجُب التنفيذ. 

وعلااى هااذا ال يوجااد أي جمااال يف اإلسااالم لوضااع ميزانيااة ساانوية للدولااة   
كماااا هاااي احلاااال يف النظاااام الااادنقراطي  ال ابلنسااابة ألبواهباااا  وال لفصاااوهلا  وال 
ملفردات الفصول  أو املباالش الا ي حتتاجهاا تلاك املفاردات أو الفصاول. ومان هناا 

ة قد حادد يوضع ميزانية سنوية للدولة اإلسالمية  وإن كانت هلا ميزانية دائمال ت
ة أماار تقرياار الفصااول ال للخليفااابة للااواردات والنفقااات  وجعااارع أبواهبااا ابلنساااالشاا

 دون نظر إىل مّدة معينة.   ومفرداهتا  واملبالش الالزمة هلا  حينما تدعو املصلحة

 الزكاة
ع األمااوال الاا ي توضااع يف بياات املااال  ولكنهااا يعتاا  مااال الزكاااة أحااد أنااوا 

ماان وحيااة جبايتهااا  وماان وحيااة املقاادار    تلااف عاان سااائر األنااواع ماان األمااوال
ال ،اىب إالّ مان أماوال   الذي  ىب  ومن وحية إنفاقها. فهاي مان حياث اجلباياة

املسلمني  وال ،اىب مان غاريهم. وهاي ليسات ضاريبة عاماة  وإ اا هاي عباادة مان 
دات  وتعت  ركناً من أركان اإلسالم. وهي مع كو اا ماااًل فاألن دفعهاا حيقاق العبا

واحلااج. وأداؤهااا فاارض عااني علااى املساالم. وال   والصاايام  قيمااة روحيااة  كالصااالة
كسااائر    تعتاا  جبايتهااا مسااايرة الحتياجااات الدولااة  وحسااب مصاالحة اجلماعااة
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 اب أن يادفع لبيات األموال ال ي ،ىب من األّمة  بل هاي ناوع خااال مان املاال 
املااااال  سااااواء أكاناااات هنااااا  حاجااااة  أم مل تكاااان  وال تسااااقا عاااان املساااالم ماااا  
وجبت يف ماله. و،ب على املسلم املالك للنصاظ فاضااًل عان ديوناه وحاجتاه. 

و،ااب علااى الصاايب واجملنااون ملااا رو  الممااذي عاان   وال ،ااب علااى غااري املساالم
فليتجــر  ،مــن ويل يتيمــا  لــه مــال أال» :أنااه قااال عبااد   باان عماارو عاان الناايب 

أي ال يمكااه حاا  ال يااذهب مالااه كلااه ماان « وال ياكــه حــ  أتكلــه الصــدقة ،فيــه
دفااع الزكاااة عليااه  وأل ااا ،ااُب علااى املااال اململااو  للشااخص  فهااي عبااادة ماليااة  

 ال عبادة جسدية. 
وأمااااا ماااان حيااااث املقاااادار الااااذي  ااااىب  فألنّااااه مقاااادار معااااني ال يزيااااد  وال 

والفضااة  وعااروض التجااارة. وي خااذ ماان   در بربااع العشاار يف الااذهبياانقص  وقاا
هو النصاظ فما فوقه. وقدر النصاظ مائتاا درهام فضاة    مقدار معني من املال

وعشرون مثقاااًل مان الاذهب. واملثقاال مان الاذهب يسااوي دينااراً شارعياً  ووزناه 
 85غراماااااً  وبااااذلك يكااااون نصاااااظ الااااذهب  4.25عشاااارون قرياطاااااً  وتساااااوي 

غراماااً  وبااذلك يكااون نصاااظ  2.975غراماااً ذهباااً  وأمااا درهاام الفضااة فيساااوي 
غراماً فضة. فألذا نقص املقدار عن النصاظ فال ي خذ منه  595الفضة يساوي 

كاإلبااال والبقااار والغااانم  فقاااد باااني شااايء. وأماااا احلباااوظ كاااالقم  و اااوه  واملواشاااي 
 .  الفقهاء مقدار نصاهبا  وما ي خذ منها مفصالً 

معروف  فهي حمددة كذلك  د   ووجوه إنفاقها  صارف الزكاةوأما م
الكرمي يف سورة فال تصرف إاّل لسصناف الثمانية  الذين ذكرهم   يف القرخن 

   التوبة                                        

                          أما الفقراء فهم الذين .
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نلكون أموااًل  ولكن نفقاهتم أكثر إا نلكون. واملساكني هم الذين ال نلكون 
  :ال تعاىلات هلم واردات. قاأمواال  وليس             

  .
عليها هم الذين يعملون ابايتها وتوزيعها. وامل لفة قلوهبم هم الذين والعاملون 

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 

ل   أي ابياو م. ويف ساداد دياان سازون عااآلن. والغارمون هم املدينون العاج
  اد. وما ذكرتااجله       إاّل وكان معناها   مع اإلنفاي يف القرخن

اجلهاد. وابن السبيل هو املسافر املنقطع. وما عدا ه الء الثمانية ال  وز أن 
تصرف هلم الزكاة. وكذلك ال  وز أن تصرف يف ش ون الدولة االقتصادية. 

من األصناف الثمانية ال تصرف الزكاة يف ابظ خخر   صنفوإذا مل يوجد 
 .يف وجوهها الثمانية -عند احلاجة إىل صرفها-وحتفظ يف بيت املال لتصرف 

   :وتدفع لإلمام  أو وئبه لقول   تعاىل             

           اة  ووافقه الصحابة على هذا  ومل وألن أاب بكر طالبهم ابلزك
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. 

فقلت عندي  ،أتيت سعد بن أيب وقاص» :روي عن سهيل بن أ  صا  قال
فما أتمرين؟ قال ادفعها  ،وهؤالء القوم على ما ترى  همال أريد أن أخرج زكات

  فأتيت أاب هريرة فقال مثل ذلك  فأتيت ابن عمر فقال مثل ذلك. إليهم
وال تعطى الزكاة لكافر  .ذكره صاحب املغت« فأتيت أاب سعيد فقال مثل ذلك

بن جبل حني اقال ملعاذ  مطلقًا سواء أكان ذمياً  أم غري ذمي  ألّن النيب 
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تؤخذ من  ،فأعلمهم أن هللا افاض عليهم صدقة يف أمواهلم» :بعثه إىل اليمن
رواه البخاري عن ابن عباس. فخصهم بصرفها « وترد على فقرائهم  أغنيائهم

ر اوز إعطاء الكافان  اائهم. لكاكما خصهم بوجوهبا على أغني   على فقرائهم
  :اىلاال تعاوع مطلقًا قاة التطادقاص                   

          ري يوم ذ إالّ كافراً. اومل يكن األس 

 اجلزية 
  اجلزية حق أوصل   سبحانه وتعاىل املسلمني إليها من الكفار

خضوعًا منهم حلكم اإلسالم. وهي مال عام يصرف على مصا  الرعية كلها  
  وال تستحق قبله  وهي اثبتة بنص القرخن الكرمي. قال وتستحق  لول احلول

 :تعاىل                   .  رو  أبو عبيد يف
إىل جموس هجر  كتب رسول     :األموال عن احلسن بن حممد قال

يف أن  .ومن ال ضربت عليه اجلزية  فمن أسلم قبل منه»يدعوهم إىل اإلسالم 
وت خذ من الكّفار ما داموا ابقني على  .«وال تُنَكح له امرأة  ال تؤكل له ذبيحة

الكفر  فألذا أسلموا سقطت عنهم. وتوضع اجلزية على الرؤوس  ال على 
األموال  فت خذ عن كل شخص من الكّفار  ال على ماله. واجلزية مشتقة من 

قا إاّل إذا أسلموا. وال اجلزاء  فهي ت خذ جزاء على كفرهم  ولذلك ال تس
جزاء يايتهم. وال ت خذ إالّ ألّ ا ليست  ؛تسقا عنهم إذا اشمكوا يف القتال

أي عن مقدرة  فال ت خذ من    جج :لقوله تعاىل ؛من القادر على دفعها
العاجز  وال ت خذ إاّل من الرجال  فال ،ب على امرأة  وال على صيب  وال 
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جاءت امرأة لتعيش يف دار اإلسالم على أن تدفع اجلزية  على جمنون  ح  لو
مقابل إقامتها  تقبل يف دار اإلسالم  ويسم  هلا ابإلقامة  وال ت خذ منها 
  جزية. وال يقدر مقدار  صوال للجزية  بل هي مموكة لرأي اإلمام واجتهاده
  على شرال أاّل تكون أكثر إا يطيق الذي تستحق عليه اجلزية. عن ابن أ

وأهل اليمن   قلت جملاهد ما شأن أهل الشام عليهم أربعة داننري) : ي  قال
أخرجه البخاري وإذا استحقت  (ذلك من قبل اليسارجعل  عليهم دينار؟ قال:

قبل دفعها تبقى دينًا عليه  ويعامل معاملة املدين اجلزية على قادر وأعسر 
 املعسر  فينظر إىل ميسرة. 

 اخلراج
أوصاال   املساالمني إليااه ماان الكّفااار. وهااو حااق يوضااع اخلااراج هااو حااق 

على رقبة األرض ال ي غنمت من الكّفار حرابً أو صلحاً  إذا كاان الصال  علاى 
أن األرض لنا  ويُقّرون عليها مقابل خراج ي دونه. واخلراج يف لغة العرظ الكراء 

تااا  والغلاااة. وكااال أرض أخاااذت مااان الكّفاااار ع ناااوة بعاااد إعاااالن احلااارظ علااايهم تع
أرضااااً خراجياااة. وإذا أسااالموا بعاااد الفااات  تبقاااى أرضاااهم خراجياااة. فقاااد رو  أباااو 

اجلزيــــة مــــن جمــــوس  قبــــل رســــول هللا » :عبيااااد يف األمااااوال عاااان الزهااااري قااااال
وأحـرز لـه إسـالمه نفسـه  ،فمن أسلم مـنهم قبـل إسـالمه  :قال الزهري« البحرين

ســلم أول مــرة وهــو يف مــن أجــل أنــه ه ي ،فإهنــا يفء للمســلمني ،ومالــه إالّ األرض
  أي وهاااام يف منعاااة ماااان املساااالمني. أمااااا قاااادر اخلااااراج الااااذي يضاااارظ علااااى منعــــة

راعاى ماا حتتملاه   األرض فيعت  عا حتتمله األرض  فألن عمر حاني وضاع اخلاراج
األرض مااااان غاااااري حياااااف عالاااااك  وال إجحااااااف بااااازارع  فقاااااد ضااااارظ يف بعاااااح 
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حياة أخار  غريهاا غاري قفيازاً ودرمهااً  وضارظ علاى و  على كل جرياب  النواحي
هااذا القاادر  وعماال يف نااواحي الشااام غااري هااذا  فعلاام أنااه راعااى يف كاال أرض مااا 

فألنّاااه حيصاااله علاااى الوجاااه الاااذي   حتتملاااه. فاااألذا تقااارر اخلاااراج عاااا احتملتاااه األرض
وضعها عليه  فاألن وضاع اخلاراج علاى مسااحة األرض سانو ً حصال اخلاراج عناد 

ة املعتاا ة شاارعاً. وإن جعاال اخلااراج علااى مساااحة ألّ ااا الساان ؛ ايااة الساانة اهلالليااة
الزرع حصل اخلراج كل سنة عند  اياة السانة الشمساية  ألّ اا السانة الا ي تكاون 
عليهاااا األمطاااار  ويااازرع الااازرع. وإن وضاااعها مقا اااة  أي قااادر نسااابة معيناااة إاااا 

حصل اخلراج عند كماال الازرع وتصافيته. ولإلماام أن يقادر اخلاراج   تنتجه عادة
عياااااً أصاااال  األمااااور يف هااااذه األوجااااه الثال ااااة  إمااااا علااااى مساااااحة األرض  أو مرا

مساااااحة الاااازرع  أو تقاااادير مقاااادار الناااااتج. وإذا حصاااالت حتسااااينات يف األرض  
فناااااتج عااااان هاااااذه التحساااااينات ز دة يف اإلنتااااااج  أو طااااارأ علاااااى األرض عوامااااال 

ا ب اراً  ينظر  فألن كانت هذه الز دة من فعل الازراع كاأّن حفارو   أنقصت اإلنتاج
كهاادمهم    ال ياازاد علاايهم شاايء  وإن كااان الاانقص بفعلهاام  أو أوصاالوا قناااة ماااء

ال ياانقص عاانهم شاايء  وياا مرون وصااالح مااا خربااوه.   القناااة  أو إمهاااهلم الب اار
  أو أمهلاات كااأن حفاارت هلاام هااي ب ااراً    وإن كاناات الااز دة أو الاانقص ماان الدولااة

راج يف حالاة ز دة اإلنتااج  وعليهاا فألن هلا أن تزياد اخلا  إصالح اآلابر والقنوات
أن تنقصاااه يف حالاااة نقصاااان اإلنتااااج. أماااا إن حصااالت الاااز دة والااانقص بعوامااال 
طبيعياااة  كاااأّن اقتلعااات الزواباااع األشاااجار  أو جااارف السااايل األقنياااة  فألنّاااه يوضاااع 

حاا  ال يظلاام أهلهااا. واخلااراج يقاادر ملاادة معلومااة    علااى األرض قاادر مااا حتتماال
عنااد     ويتغااري هااذا التقاادير عنااد انتهاااء املاادة عااا حتتملااه األرضوال يقاادر دائمياااً 

 التقدير للمدة اجلديدة. 
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 الضرائب
إن املااااوارد الاااا ي حااااددها الشاااارع لبياااات املااااال كافيااااة إلدارة شاااا ون الرعيااااة 
. ةورعايااة مصاااحلهم  وال حيتاااج األماار إىل فاارض ضاارائب مباشاارة  أو غااري مباشاار 

منهااااا  :جااااات األّمااااة قساااامني ا ناااانيولكاااان الشاااارع مااااع ذلااااك احتاااااال فجعاااال حا
أي علااى املااوارد الدائمااة لبياات املااال  ومنهااا   حاجااات فرضااها علااى بياات املااال

أن حتّصاال املااال يف وجعاال للدولااة احلااق   حاجااات فرضااها علااى املساالمني كافااة
فالضاارائب هااي إااا فرضااه   علااى   ماانهم لقضاااء تلااك احلاجااات. وعلااى ذلااك

وينفقه   حيّصل هذا املال  اإلمام والياً عليهماملسلمني لقضاء مصاحلهم  وجعل 
كماااا    هاااو علاااى الوجاااه الاااذي ياااراه. ويصااا  أن يسااامى هاااذا الاااذي  ماااع ضاااريبة

وغااري ذلااك. ومااا عاادا مااا فرضااه   ماان املااوارد   يصاا  أن يساامى مااااًل مفروضاااً 
  واخلاراج  وماا عادا ماا فرضاه   علاى املسالمني  ال ي نص الشرع عليهاا كاجلزياة

ال   واملاادارس  ابإلنفاااي علااى احلاجااة املفروضااة علاايهم كافااة  كالطرقاااتللقيااام 
مصالحة. أمااا  ةت خاذ ضارائب. فاال ت خاذ رسااوم للمحااكم  وال للادوائر  وال أليا

ضااريبة اجلمااار  فليساات ماان قبياال الضاارائب املااأخوذة. وإ ااا هااي معاملااة للاادول 
 اهااا الشاارع  عثاال مااا تعاملنااا بااه  وليساات ضااريبة لسااد كفايااة بياات املااال  وقااد

مكوساً  ومنع أخذها من املسلمني والاذميني. وال  اوز أن ي خاذ غاري ماا فرضاه 
الشاااارع ضااااريبة مطلقاااااً  إذ ال  ااااوز أن ي خااااذ ماااان مااااال املساااالم شاااايء إالّ  ااااق 
شرعي  دلت عليه األدلة الشارعية التفصايلية. ومل يارد أي دليال يادل علاى جاواز 

قدم. أماا غاري املسالمني فاال ت خاذ أخذ ضريبة من أحد من املسلمني سو  ما ت
ألّن قضاء احلاجات الاذي فرضاه الشارع إّ اا فرضاه علاى املسالمني  ؛منهم ضريبة

فقا  فاال ت خاذ الضاريبة إالّ مان املسالمني  وال ت خاذ مان غاري املسالمني ضاريبة 
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ساااااو  اجلزياااااة فقاااااا. واخلاااااراج ي خاااااذ مااااان املسااااالم  وغاااااري املسااااالم علاااااى األرض 
الضريبة من املسلمني فأل ا ت خاذ إاا زاد عان نفقاتهم   اخلراجية. أما كيف ت خذ

 وعما يعت  عن  هر غىن شرعاً. 
ومااا يعتاا  عاان  هاار غااىن هااو مااا يفضاال عاان إشااباعه حاجاتااه األساسااية  

لكفاياة مجياع  هوحاجاته الكمالية ابملعروف. ألّن نفقة الفرد على نفسه هي سد
ه الاا ي يعاايش عليهااا بااني حاجاتااه  الاا ي تتطلااب إشااباعاً ابملعااروف  حسااب حياتاا

الّناس. وهذا ال يقّدر عقدار معني عاام جلمياع النّااس. وإ اا يقادر لكال شاخص 
 سااب مسااتو  معيشااته. فااألذا كااان إاان حيتاااج مثلااه إىل ساايارة وخااادم يقااّدر عااا 
زاد عنهمااا  وإن كااان حيتاااج إىل زوجااة يقااّدر عااا يزيااد عاان زواجااه  وهكااذا. فااألن  

كاان ال يزياد عان احلاجات حتصل منه ضريبة  وإن  كان ما نلكه يزيد عن هذه
 .  ألنّه ال يكون مستغنياً فال ،ب عليه ضريبة ؛ذلك ال حتصل

وال يراعى يف فرض الضرائب منع تزايد الثروة  وعدم الغىن  ألّن اإلسالم 
ال ننااااع الغااااىن. وال يراعااااى أي اعتبااااار اقتصااااادي جلمااااع الضاااارائب  وإ ااااا ت خااااذ 

كفاياااة املاااال املوجاااود يف بيااات املاااال لساااد مجياااع عااادم  س ضاااريبة املاااال علاااى أساااا
احلاجات املطلوبة منه  فت خذ عقدار حاجات الدولة للنفقات  وال يراعاى فيهاا 

ومقادرة املسالمني علاى دفعهاا  وال تقادر بنسابة تصااعدية    إالّ حاجات الرعياة
ن مبلاش أو تنازلية مطلقاً  وإ ا تقدر بنسبة واحدة على املسلمني بغح النظار عا
إذ ال   املااال  الااذي ت خااذ منااه. ويراعااى يف تقاادير النساابة العاادل بااني املساالمني

مجيااع املااال الزائااد عاان احلاجااة  ال علااى  عاانت خااذ إالّ عاان  هاار غااىن  وت خااذ 
أو الادخل. بال ت خاذ عان املاال    الدخل فقا  ال فري بني رأس املال  أو الرب 
  يف الصااناعة والزراعااة  وال األرض كلااه. وال تعتاا  خالت اإلنتاااج الالزمااة للعماال

 من رأس املال.   وال العقار
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 توزيع الثروة بني الّناس

لقاااد أابح اإلساااالم امللكياااة الفردياااة  ولكناااه حااادد كيفياااة التملاااك. وأذن 
ولكنااااه حااادد كيفيااااة التصااارف. والحااااظ تفاااااوت   للفااارد أبن يتصاااارف عاااا نلااااك

 فاحتااال هلاذا التفااوت يف إعانتاهالقاو  العقلياة واجلسامية لاد  أفاراد بات اإلنساان  
العاجز  وكفايته احملتاج  وفرضه يف أموال األغنيااء حقااً للفقاراء واملسااكني. وقاد 
جعل ما ال تستغت عنه اجلماعة ملكاً عاماً جلميع املسلمني  ال  اوز ألحاد أن 
نتلكااه  أو حيميااه لنفسااه  أو لغااريه. كمااا جعاال الدولااة مساا ولة عاان تااوفري الثااروة 

 اًل وخدمات للرعية  وأابح هلا أن تتملك ملكية خاّصة هبا. أموا
وهبذا كله ضمن العيش لكل فرد من أفراد الرعية  وضمن للجماعة أن تبقى 
جمتمعاااة متماساااكة  وضااامن مصاااا  هااا الء األفاااراد  ورعاياااة شااا ون هاااذه اجلماعاااة  

أن ذلاك   وحفظ كيان الدولة يف قدرة كافية لالضطالع عس ولياهتا االقتصادية. غاري
كله حيصال إذا بقاي اجملتماع علاى وضاع يتحقاق فياه تاوفري الثاروة جلمياع أفاراد الرعياة  
فاارداً فاارداً  وكااان أفااراد الرعيااة يف مجلااتهم قااائمني بتنفيااذ مجيااع أحكااام الشاارع. أمااا إذا 

كمااا هااي احلااال قااام اجملتمااع علااى تفاااوت فاااحش بااني أفااراده  يف تااوفري احلاجااات  
يف عملية توزياع   مي  كان ال بد من إ اد توازن بني أفرادهاآلن يف العامل اإلسال

 توجد التقارظ يف توفري احلاجات.   جديدة
وكاااذلك أيضااااً إذا حصااال ا اااراف يف أذهاااان النّااااس يف تطبياااق األحكاااام 
الشرعية  لفهم سقيم  أو لفساد طار   أو حصال تقصاري مان الدولاة يف تطبياق 

ظام  وينحارف اجملتماع عان وضاعه املرساوم   م حين ذ ينحرفون عن النألالنظام  ف
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يف امللكياة الفردياة  فيحصال   وساوء التصارف  واألونياة  في دي ذلك إىل األ ارة
حين ااذ سااوء توزيااع الثااروة بااني النّاااس  فيصااب  ال بااد ماان حفااظ التااوازن بااني أفااراد 

 اجملتمع  أو إ اد هذا التوازن. 
ني النّاااس ماان أحااد أماارين. ويف كلتااا احلااالتني حيصاال سااوء التوزيااع للثااروة باا

إما من تداول الثروة بني ف ة األغنياء وحدهم. وإما من منعها عان النّااس  ومناع 
  أداة التااداول بياانهم  جزهااا عاان اجملتمااع. وقااد عااا  اإلسااالم هاااتني الناااحيتني
فوضاااع أحكامااااً شااارعية تضااامن تاااداول الثاااروة باااني النّااااس مجيعااااً  وتعياااد توزيعهاااا  

يف تاااوازن اجملتماااع. كماااا وضاااع أحكامااااً شااارعية ملناااع كناااز  كّلماااا حصااال اخاااتالل
الااذهب والفضااة  بوصاافهما أداة التبااادل  و،اا  علااى وضااعهما يف اجملتمااع بااني 
  النّاااس موضااع التبااادل. وبااذلك يعااا  اجملتمااع الفاسااد  ويعااا  اجملتمااع املنحاارف

فارداً حا  يشابع   أفاراد الرعياة  فارداً أو املائل لال راف  ويعمل لتوفري الثروة جلميع 
ويفاات  أمامااه الساابيل ليعماال علااى   كاال فاارد ماانهم حاجاتااه األساسااية  إشااباعاً  ماااً 
 .  إشباع حاجاته غري األساسية قدر ما يستطيع

 التوازن االقتصادي يف اجملتمع
أوجب اإلسالم تداول املال بني مجيع أفراد الرعية  ومنع حصر تداوله 

  :بني ف ة من الّناس. 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  

 اجملتمع والتساهل يف تطبيقها  كان على الدولة أن تعا  إ اد التوازن يف
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وعطائها من أمواهلا ال ي مللكها ملن قصرت به حاجته  ح  تكفيه إ ها  
وح  حيصل هبذه الكفاية التوازن يف توفري احلاجات. وعليها أن تعطي املال 
منقواًل  وغري منقول. ألنّه ليس املقصود من إعطاء املال قضاء احلاجة م قتاً  

فري ملكية الثروة ال ي تسد هذه احلاجات  بل املقصود توفري وسائل قضائها  بتو 
ال يص    وإذا كانت الدولة ال مللك مااًل  أو مل تف أمواهلا و اد هذا التوازن
ألنّه ليس  ؛أن مللك من أموال الّناس  فال تفرض ضرائب من أجل هذا التوازن

من األمور ال ي فرضت على مجيع املسلمني  وهكذا كّلما رأت الدولة اختالاًل 
عاجلت هذا اخللل وعطاء من قصرت هبم   ابلتوازن االقتصادي يف اجملتمع

حني رأ  التفاوت يف ملكية األموال  . فألن النيب الدولة احلاجة من أموال
بني املهاجرين واألنصار خص املهاجرين أبموال الفيء  الذي غنمه من بت 

بين   ا فتح النيبملالنضري  من أجل إ اد التوازن االقتصادي. فقد روي أنه 
 ،أن يقسم هلم  سأل املسلمون النيب ،وأجلى اليهود عنها  النضري صلحا  

  فنزلت:                                فجعل اآل ت
فقسمها النيب بني  ،خاّصة يضعها حيث شاء  هللا أموال بين النضري للنيب

 ا أبو دجانة مساك بن  منها شيئا  سوى رجلني اثننيوه يعط األنصار   هاجرينامل
. فقد كانت حاهلما كحال املهاجرين من حيث الفقر  وسهل بن حنيف  خرشة

شئتم قسمت للمهاجرين من دايركم  قال لألنصار إن  وعن ابن عباس أن النيب
ت لكم دايركم وأموالكم وه وإن شئتم كان ،يف هذه الغنيمة وأموالكم وشاركتموهم

 فقالت األنصار بل نقسم إلخواننا من دايران وأموالنا ،نقسم لكم من الغنيمة شيئا  
  فأنزل   .ونؤثرهم ابلغنيمة                       .
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  :فقوله تعاىل                   أي كيال يتداول بني
األغنياء فقا  والُدولة يف اللغة اسم للشيء الذي يتداوله القوم  وهي أيضاً 

يُعطى للفقراء اسم ملا يتداول من املال  أي كيال يكون الفيء الذي حقه أن 
 . ليكون بُال غًة هلم يعيشون هبا  واقعاً يف يد األغنياء وُدولة بينهم

قاد خاص باه الفقاراء  الدولاة  وهو من أموال   بت النضري وما فُعل بفيء
لتااوازن تااوفري احلاجااات بياانهم. ويُفعاال ذلااك يف أمااوال بياات   وحاارم منااه األغنياااء

أمااوال    باال مثاالإذا كاناات هااذه األمااوال مل أتت إااا  مااع ماان املساالمني  املااال
ن. ويفعال فاال يصارف علاى التاواز   الغنائم. أما إذا كاان املاال مجاع مان املسالمني

ذلااك يف كاال وقاات  ألّن العاا ة بعمااوم اللفااظ ال خبصااوال الساابب. وعليااه فااألن 
علااى اخلليفااة أن يوجااد التااوازن االقتصااادي وعطائااه الفقااراء ماان الرعيااة وحاادهم  

بياااات املااااال  حاااا  يوجااااد التااااوازن االقتصااااادي هبااااذا الدولااااة الاااا ي يف ماااان أمااااوال 
ال الثابتاة  بال هاو معاجلاة حلالاة العطاء. إالّ أن هذا ال يعت  من نفقات بيت املا

 معينة من أموال معينة.

 منع كنز الذهب والفضة
ماااان   إن  اااااهرة سااااوء توزيااااع الثااااروة بااااني األفااااراد  يف  تلااااف دول العااااامل

احلقائق الثابتة الا ي تنطاق هباا مجياع مظااهر احليااة اليومياة  يف صاراحة وفصااحة  
انياااه البشااار مااان هاااذا التفااااوت ال تااادعان كباااري جماااال للتااادليل عليهاااا  وإّن ماااا يع

ال حيتاج إىل إ هار حدة هذا التفااوت وبشااعته.   الفاحش يف قضاء احلاجات
وقااد حاولاات الرأ اليااة معاجلااة ذلااك فلاام تفلاا . واالقتصاااديون الرأ اااليون حااني 
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يهملااااااون كاااااال اإلمهااااااال سااااااوء توزيااااااع الاااااادخل   يبحثااااااون نظريااااااة توزيااااااع الاااااادخل
مااااااان غاااااااري معاجلاااااااة وال تعلياااااااق. الشخصاااااااي  ويكتفاااااااون بعااااااارض اإلحصااااااااءات 

 .واالشااماكيون مل  اادوا وساايلة ملعاجلااة سااوء التوزيااع سااو  حتديااد امللكيااة ابلكاام
والشايوعيون جعلااوا املعاجلاة منااع امللكياة. أمااا اإلساالم فقااد ضامن حساان التوزيااع 
يف حتديد كيفية امللكياة  وكيفياة التصارف  ويف إعطااء مان قصارت باه مواهباه ماا 

ع غاااريه إااان يعيشاااون يف اجملتماااع  إل ااااد التقاااارظ يف تاااوفري يضااامن لاااه تقاااارابً مااا
احلاجات باني النّااس. وباذلك عاا  ساوء التوزياع. إالّ أناه ماع وجاود التقاارظ يف 
قضاااااء احلاجااااات بااااني األفااااراد  قااااد توجااااد  ااااروات كباااارية لااااد  بعااااح األفااااراد. 

ل فاارد واإلسااالم مل يفاارض التقااارظ بااني النّاااس يف امللكيااة  وإ ااا فاارض اسااتغناء كاا
لثااااااروات الكباااااارية هتياااااا  وهااااااذه ا يف حاجاتااااااه املعروفااااااة ابلنساااااابة لااااااه. عاااااان غااااااريه 

االّدخاااار  وتساااااعد علاااى اكتساااااظ الااادخول الكباااارية  فتظاااال  الألصاااحاهبا فاااار 
الثااروة الكباارية موجااودة حيااث يكااون املااال الكبااري  ألّن املااال  لااب املاااال  وإن  

الل األماااوال  فاااال كاااان للجهاااد أ ااار يف اكتسااااظ الثاااروة  وهتي اااة الفااارال الساااتغ
يوجد منها أي خطر علاى االقتصااد  بال علاى العكاس تنماي الثاروة االقتصاادية 
للجماعة  كما تنمي  روة الفارد  ولكان اخلطار إ اا  م مان النقاود املكناوزة عناد 
بعااح األفااراد  ماان ذوي الثااروات الكباارية. فيهاابا بكنااز النقااود مسااتو  الاادخل  

ولذلك ال بد من معاجلة كنز    حالة من الفقروتنتشر البطالة  ويصل الّناس إىل
النقود. فالنقود هي أداة التبادل  بني مال ومال  وبني ماال وجهاد  وباني جهاد 
وجهاااد  فهاااي املقيااااس هلاااذا التباااادل  فاااألذا اختفااات مااان الساااوي  ومل تصااال إليهاااا 

ُعاادم هااذا التبااادل  ووقااف دوالظ االقتصاااد. وبقاادر وجااود هااذه   أياادي النّاااس
 بقدر ما يدفع سري العمل إىل األمام.   توفرة بني أيدي الّناساألداة م
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إالّ ومصادره شاخص خخار    وذلك أناه ماا مان دخال لشاخص  أو هي اة
أو هي ااة أخاار . فاااألموال الاا ي ،بيهااا الدولااة ماان الضاارائب هااي دخاال للدولااة  
  ولكنهاااااا إنفااااااي مااااان النّااااااس. والنفقاااااات الااااا ي تنفقهاااااا الدولاااااة علاااااى املاااااو فني

هاااااي دخااااال هلااااا الء  وإنفااااااي مااااان الدولاااااة.   وغريهاااااا  وأرزاي اجلناااااد  عواملشااااااري
هي دخل ملان تشام  السالع   وغريمها  واجلندي  والنفقات ال ي ينفقها املو ف

ماااانهم  كصاااااحب املناااازل  واللحااااام  واخلضااااري  والتاااااجر  وغااااريهم وهكااااذا... 
رة تسااااري يف شااااكل دائاااا  فتكااااون دخااااول النّاااااس يف اجملتمااااع  ونفقاااااهتم اإلمجاليااااة

مستمرة  فألذا كنز شخص النقد فألنّه يكون قاد ساحب مان الساوي نقاداً  وهاذا 
ابلطباااااع ال يناااااتج إالّ مااااان تقليااااال إنفاقاااااه  فيااااا دي حتمااااااً إىل تقليااااال ماااااا يااااادخل 

أو يتبااادل معهاام مااا كناازه ماان النقااد. وهااذا ياا دي إىل   لآلخاارين الااذين يعطاايهم
دي إىل البطالاة  وإىل تقليل إنتاجهم  ألّن الطلب علاى السالع قاد قاّل  وهاذا يا  

هباااوال االقتصااااد يف مجلتاااه. ومااان هناااا كاااان كناااز النقاااد مااا د ً حتمااااً إىل وجاااود 
 البطالة  وهبوال االقتصاد من قلة ما يدخل للناس. 

إالّ أن الذي  ب أن يعلم أن هذا الضرر إ ا  م من كنز النقد  ال من 
والفاري فه هو الكنز. ادخاره  فاالدخار ال يوقف دوالظ العمل  وإ ا الذي يوق

لغااري  هااو أن الكنااز عبااارة عاان مجااع النقااد بعضااه فااوي بعااح  بااني الكنااز واالدخااار
ماان  حاجااة  فهااو حاابس النقااد عاان السااوي. وأمااا االدخااار فهااو خاازن النقااد حلاجااة

احلاجات  كأن  مع النقد ليبت بيتااً  أو ليتازوج  أو ليشامي مصانعاً  أو ليفات  
نااااوع مااان مجااااع النقااااد ال ياااا  ر يف السااااوي  وال يف ،اااارة  أو غااااري ذلااااك. فهااااذا ال

ألنّه ليس حبساً للمال  وإ ا هو ،ميع له إلنفاقه  فهو سيدور  ؛دوالظ العمل
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. 
لااااذهب والفضااااة  ألنّااااه مجااااع للنقااااد حلاجااااة  وقااااد أابح اإلسااااالم ادخااااار ا

فااأابح للمكاتااب أن يشااتغل و مااع النقااد بعضااه فااوي بعااح  لياا دي مااا وجااب 
عليااه لساايده ليعتااق  وأابح للرجاال مجااع النقااد بعضااه فااوي بعااح  ليجمااع مهاار 

حااا  يقاااوم أبداء فريضاااة   امااارأة ليتزوجهاااا  وأابح مجاااع النقاااد بعضاااه فاااوي بعاااح
اجملموع مان الاذهب والفضاة ساو  الزكااة علياه إذا  احلج  ومل  عل يف هذا النقد

 بلش مقداره النصاظ  وحال عليه احلول. 
كانااات ذاهتماااا أداة    حاااني نزلااات اآلياااة يف مناااع كنزمهاااا  والاااذهب والفضاااة

ومقياساً للجهد يف العمال  واملنفعاة يف املاال  ساواء أكانات مساكوكة     للتبادل
فااالنهي منصااب   لساابائك. وعليااهكالاادراهم والاادونري  أم مل تكاان مسااكوكة  كا
 على الذهب والفضة بوصفهما أداة للتبادل. 

 :أما كنز الذهب والفضة فقد حّرمه اإلسالم بصري  القرخن. قال تعاىل
                                  

        وعيد ابلعذاظ األليم ملن يكنزون الذهب والفضة دليل فهذا ال
 اهر على أن الشارع طلب تر  الكنز طلبًا جازمًا فكان كنز الذهب والفضة 

 حراماً. 
  :والدليل على أن اآلية قد حرمت كنز الذهب والفضة حترناً قاطعاً هو

ناز عموم هذه اآلية. فنص اآلياة منطوقااً ومفهومااً دليال علاى مناع ك :أوالً 
املاااال مااان الاااذهب والفضاااة منعااااً اب ً  فاملصاااري إىل أن الكناااز مبااااح بعاااد إخاااراج 
الزكاااة تاار  حلكاام اآليااة  الااذي دلاات عليااه داللااة قطعيااة  وهااذا ال يصااار إليااه إالّ 
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بااااادليل منفصااااال عنهاااااا  يصااااارفها عااااان معناهاااااا  أو ينساااااخها. ومل يااااارد أي ناااااص 
يااال يصااارفها عااان صاااحي  يصااارفها عااان معناهاااا  وال حيتمااال أن يكاااون هناااا  دل

معناها  ألّ ا قطعية الداللة. فلم يبق إالّ الدليل الذي ينسخها  وال يوجد دليل 
  ينسااااخها. أمااااا خيااااة                      فأل ااااا نزلاااات يف الساااانة

حاااني فرضااات الزكااااة  وخياااة الكناااز قاااد نزلااات يف السااانة التاساااعة   الثانياااة للهجااارة
وأماا األحادياث الاواردة يف أناه ماا  ينسخ املتقادُم املتاأخر  يف النازول. للهجرة  وال

أديت زكاته فليس بكنز  فألناه مل يصا  منهاا شايء. أماا حاديث أم سالمة الاذي 
وماع ذلاك فاألن حيتج به بعح الفقهاء فألنه روي مان طرياق عتااظ وهاو جمهاول. 

لااو   حااديث أم ساالمة ال يصاال  لنسااخ حكاام اآليااة حاا  لااو صاا  احلااديث وحاا 
كااان متااواتراً  فاألحاديااث النبويااة ال تنسااخ القاارخن الكاارمي  ولااو كاناات متااواترة  
ألّن القرخن قطعي الثبوت عن   سبحانه لفظاً  و ان متعبادون بلفظاه ومعنااه  
خبالف احلديث املتواتر فهو قطعي الثبوت عن   سبحانه معاىن  ال لفظااً ألناه 

ساانا متعباادين بلفظااه  فااال يُنسااخ القاارخن ابألحاديااث  ولااو  ول بلفااظ الرسااول 
كانت متواترة. فكيف ُ عل حديث خحاد فيه مقال كحاديث أم سالمة وساخاً 

 آلية قطعية الثبوت قطعية الداللةو
تــويف رجــل » :أسااند الطاا ي يف تفسااريه إىل أ  أمامااة الباااهلي قااال :اثنياااً 
 ،مثّ تـويف آخـر «.َكيّـة» :فقال رسـول هللا ،فُوجد يف مئزره دينار ،فَّةـمن أهل الصُ 

وكاذلك رواه أياد عان علاي « كيتان» فقال رسول هللا: ،فوجد يف مئزره ديناران
وهاااذا أل ماااا كااااو يعيشاااان مااان الصااادقة بااان أ  طالاااب وعباااد   بااان مساااعود؛ 

وعنااادمها التااا . والااادينار والاااديناران ال يبلغاااان نصااااابً حااا   ااارج منهماااا الزكااااة  
دلياال علااى اعتباااره هلمااا أ مااا كنااز  ولااو مل « كيااة وكيتااان»لرسااول عنهمااا فقااول ا
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  ،ااب فيهمااا الزكاااة. وهااو يشااري إىل مااا جاااء يف خيااة الكنااز              

                          . 
أحدمها كنز املال   :نيإن نص اآلية هو صب الوعيد على أمرين ا ن :اثلثاً 

والثام عدم اإلنفاي يف سبيل    أي الذين يكنزون الذهب والفضة  والذين 
ال ينفقو ا يف سبيل   فبشرهم ابلعذاظ. ومن ذلك تبني أن من مل يكنز  ومل 

يشمله الوعيد  ومن كنز وانفق يف سبيل   يشمله الوعيد    ينفق يف سبيل  
ومنع اإلنفاق يف سبيل هللا فال بد وأن يكون    ن من ه يكنزفإقال القرطيب:  

      واملراد ابآلية من قولهكذلك    أي يف اجلهاد  ألّ ا مقمنة
  ابإلنفاي. وكلمة       اجلهاد. وقد  اهااإذا قرنت ابإلنفاي كان معن

  ةاكلموردت يف القرخن يف هذا املعىن وحده  ومل ترد          يف القرخن
 ومعها اإلنفاي إالّ كان معناها اجلهاد. 

ةِّ ف ألِّذ ا أ و  أبِّ  ِّ  :رابعاً  لرنب ذ  : م ر ر ُت ابِّ رو  البخاري ع ن  ز ي دِّ ب نِّ و ه ب   ق ال 
 : او ق ال  ي  اَّللنُ ع ن ُه  فا ُقل ُت ل ُه: م ا أ نا ز ل ك  م ن زِّلك  ه ذ  لشنأ مِّ  ذ رّ  ر ضِّ   ُكن ُت ابِّ

 : تا ل ف ُت أ و  و ُمع اوِّي ُة يفِّ  ف اخ                        

                     :[   ق ال  ُمع اوِّي ُة: نا ز ل ت  يفِّ 34]التوبة
لِّ الكِّت اظِّ  فا ُقل ُت: ن ُه يفِّ ذ ا    و ك ت ب  إِّىل     أ ه  نا ز ل ت  فِّين ا و فِّيهِّم   ف ك ان  با ي تِّ و با يا 

ا   تُاه   دِّين ة  فا ق دِّم 
مِّ امل اُن: أ نِّ اق د  ُكومِّ  ف ك ت ب  إِّ  ن ُعث م  ي  اَّللنُ ع ن ُه ي ش  ُعث م ان  ر ضِّ

أ نانُهم  مل   يا ر و مِّ قا ب   ثُار  ع ل ين النناُس ح  ن ك  ل  ذ لِّك   ف ذ ك ر ُت ذ ا   لُِّعث م ان    فا ق ال  ف ك 
: إِّن  شِّ  ت  تا ن حني ت   ف ُكن ت  ق رِّيًبا    ن زِّل   و ل و  أ منُروا » ِّ

ا امل ا   النذِّي أ نا ز ل تِّ ه ذ  ف ذ 
يًّا ل س مِّع ُت و أ ط ع تُ  . ورواه ابن جرير من حديث عبيد   بن «ع ل ين ح ب شِّ
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فارتفع يف ذلك  ،فذكره وزاد»عن زيد بن وهب عن أ  ذر  القاسم عن حصني
  فكتب إيّل عثمان أن أقبل إليه ،فكتب إىل عثمان يشكوين  بيين وبينه القول

  كأهنم ه يروين قبل يومئذ  ،فلما قدمت املدينة ركبين الّناس  فأقبلت إليه قال:
دع ما كنت وهللا لن أ قلت:  تنح قريبا   فقال يل:  فشكوت ذلك إىل عثمان

فخالف أ  ذر ومعاوية إ ا كان يف حق من نزلت اآلية  ال يف  .«أقول
أبن ما أديت زكاته   معناها  ولو كان هنا  حديث مروي يف ذلك الوقت

فليس بكنز الحتج به معاوية  وألسكت أاب ذّر به. والظاهر أن هذه 
ديث غري األحاديث وضعت بعد حاد ة أ  ذر هذه  وقد  بت أّ ا كلها أحا

 صحيحة. 
الكناااز يف اللغاااة مجاااع املاااال بعضاااه علاااى بعاااح وحفظاااه  وماااال  :خامسااااً 

يف بطان األرض    مكنوز  أي جمموع. والكنز كل شيء جمموع بعضاه إىل بعاح
إالّ أن يارد كاان  أو علاى  هرهاا  والقارخن تفسار كلماتاه ععناهاا اللغاوي وحاده  

الكناز مل يصا   شارعي. وكلماةفتفسار حين اذ ابملعاىن ال  من الشارع معاىن شارعي هلاا
وهاو   فيجب أن تفسار ععناهاا اللغاوي فقاا  أنه ورد أي معىن شرعي وضع هلا

أنه جمرد مجع املال بعضه إىل بعح لغري حاجة مُجع من أجلها  يعت  مان الكناز 
 املذموم  الذي أوعد   فاعله ابلعذاظ األليم.
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 الراب والصرف

د متفاضلني. والصرف هو أخذ الراب هو أخذ مال عال من جنس واح
مال عال من الذهب والفضة من جنس واحد متما لني  أو من جنسني 
 تلفني متما لني  أو متفاضلني. والصرف ال يكون إاّل يف البيع  أما الراب فألنّه 
ال يكون إاّل يف بيع  أو قرض  أو س ل م. فأما البيع فهو مبادلة املال ابملال 

  جائز  لقوله تعاىل: ملليكًا ومللكاً  وهو            ولقوله: 
رواه البخاري من طريق حكيم بن حزام. وأما « البيعان ابخليار ما ه يتفرقا»

راً بِّع ر ض  موصوف يف الذّمة إىل أجل. ويسمى  لِّم ع ر ض اً حاضِّ الس ل م فهو أن ُيس 
نعقد به البيع  وبلفظ السلم  وهو س ل مًا وس ل فاً. وهو نوع من البيع ينعقد عا ي

  :جائز  لقوله تعاىل                               
       :أن  ،أشهد أن الَسَلَف املضمون إىل أجل مسمى»قال ابن عباس

  ويتلو هذه اآلية  هللا عز وجل قد أحله وأذن فيه               
    ». قدم النيب  :وألنه رو  الشيخان عن ابن عباس قال  املدينة

َلف يف شيء ففي كيل » :وهم يسلفون ابلتمر السنتني والثالث فقال من أس 
وأما القرض فهو نوع من الس ل ف  وهو  .«معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم

آلخر ليسمده منه  وهو جائز. فقد رو  مسلم عن أ  رافع:  أن يعطي ماالً 
فقدمت عليه إبل من إبل   استسلف من رجل َبكرا   أن رسول هللا »

ه أجد  فرجع إليه أبو رافع فقال:  فأمر أاب رافع أن يقضي الرجل َبكره  الصدقة
ورو   .«قضاءأعطه إايه إن خيار الّناس أحسنهم  فقال: ،فيها إاّل خَيارا  رابعيا  

ما من مسلم يُقرض مسلما  » :قال عود أن النيب اان عن ابن مساابن حب
 كان يستقرض.     وألّن النيب « َقرضا  مرتني إال كان كصدقة مرة



 252 

 الراب
  والقم   يف التمر :والراب ال يقع يف البيع والس لم إالّ يف ستة أشياء فقا

فااااال حياااال   يقااااع يف كاااال شاااايءوالفضااااة. والقاااارض   والااااذهب  وامللاااا   والشااااعري
إقااراض شاايء لااريد إليااك أقاال وال أكثاار  وال ماان نااوع خخاار أصاااًل. لكاان مثاال مااا 

اال م  أقرضاات يف نوعااه ومقااداره. والفااري بااني البيااع أن البيااع   وبااني القاارض  والس 
ويف ناااوع بنوعاااه  وال يكاااون القااارض إالّ يف   والسااالم يكاااوون يف ناااوع بناااوع خخااار

فاااسن إمجااااع   ن الاااراب يف هاااذه األناااواع الساااتة فقااااناااوع بنوعاااه وال باااد. وأماااا كاااو 
الـذهب ابلـذهب والفضـة » :يقاول الصحابة انعقد عليها  وألّن الرساول   
 ،مــثال  مبثــل ،والتمــر ابلتمــر وامللــح ابمللــح  ابلفضــة والــِب ابلــِب والشــعري ابلشــعري

كـان فـإذا اختلفـت هـذه األصـناف فبيعـوا كيـف شـئتم إذا   ،يدا  بيـد ،سواء بسواء
رواه مساالم عاان عبااادة باان الصااامت. فاإلمجاااع واحلااديث نااص علااى  .«يــدا  بيــد

فااال يثباات إالّ فيهااا. ومل ياارد يف غااري هااذه األنااواع السااتة   أشااياء معينااة فيهااا الااراب
فاااال يكاااون الاااراب يف غريهاااا  ويااادخل فيهاااا كااال ماااا هاااو مااان   دليااال علاااى التحااارمي

ال يدخل. أماا تعليال التحارمي جنسها  وما ينطبق عليه وصفها. وأما ما عداها ف
ألّن العلاة علاة شارعية  ال عقلياة   ؛يف هذه األشياء فلم يرد يف النص  فاال يعلال

ألنّه يشمال  ؛فما مل تفهم العلة من نص فال تعت . وأما قياس العلة فال  م هنا
حااا  يصااا    يف قيااااس العلاااة أن يكاااون الشااايء الاااذي اعتااا  علاااة وصااافاً مفهمااااً 

فاألذا مل يكاان وصاافاً مفهمااً  أبن كااان ا اااً جاماداً  أو كااان وصاافاً القيااس عليااه  
 فااال يصاال  أن يكااون علااة  وال يقاااس عليااه غااريه  فااألن الرسااول   غااري مفهاام
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ال يقضــي القاضــي بــني »  كمااا رو  اباان ماجااه ماان طريااق أ  بكاارة   حااني قااال
اعت  الغضب علة ملنع القضاء  ألّن الغضاب وصاف مفهام « اثنني وهو غضبان

للمناااع فكاااان علاااة  واساااتنبطت علّيتاااه إاااا فياااه مااان معاااىن فهااام مناااه أن املناااع كاااان 
إاا جعال   ألجله. وهذا املعىن هو حترّي العقل  فيقاس علاى الغضاب كال ماا فياه

كاجلوع الشديد مثاًل. فهناا يصا  أن يقااس غاري    وهو حترّي العقل  الغضب عّلة
ع القضاء  خباالف الغضب على الغضب  ألّن لفظ يالغضب  وصف مفهم ملن

  :قولاه تعااىل                  فاألن امليتاة ليسات وصافاً مفهمااً للتحارمي
فينحصااار التحااارمي ابمليتاااة؛ وكاااذلك إذا ورد الااانص علاااى حتااارمي   فاااال يقااااس عليهاااا

الااااراب يف القماااا   فألنّااااه ال يقاااااس عليااااه  ألّن القماااا  اساااام جامااااد  ولاااايس وصاااافاً 
ل حرم الاراب يف القما  ألنّاه مطعاوم  إذ هاو لايس وصافاً مفهمااً  فال يقا  مفهماً 

الطعــام ابلطعــام » :فااال يعتاا  علّااة للتحاارمي  وال يقاااس عليااه غااريه. وأمااا قولااه 
رواه مساالم عاان معماار باان عبااد    ومااا رو  أيااد عاان أ  سااعيد « مــثال  مبثــل
ل مــن بعــ  بعــ  أفضــ ،قســم بيــنهم طعامــا   تلفــا   أن رســول هللا »اخلاادري: 

إالّ كــيال  بكيــل ال  ،أن نتبايعــه فمنعنــا رســول هللا  ،فــذهبنا نتزايــد بيننــا قــال:
ال » :قاااال ق جاااابر أن رساااول   يااا  وماااا رو  النساااائي مااان طر « زايدة فيـــه

وال الصـــِبة مـــن الطعـــام ابلكيـــل  ،تبـــاع الصـــِبة مـــن الطعـــام ابلصـــِبة مـــن الطعـــام
ل علاى أن علّاة التحارمي الطعاام  وإ اا فألن ذلك كله ال ياد .«املسمى من الطعام

فهاااو عاااام    يااادل علاااى أن الاااراب حيصااال يف الطعاااام  فيشااامل جااانس الطعاااام كلاااه
الاااذي رواه عباااادة بااان الصاااامت  فحصااار أصاااناف  فجااااء حاااديث الرساااول 

الطعام الربوية يف: البُااّر  والشاعري  والتمار  وامللا   وعلياه فاألن لفاظ الطعاام العاام 
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ابقة هو من ابظ العاام املاراد باه اخلصاوال  أي أصااناف الوارد يف النصوال الس
 الطعاااااام األربعاااااة املذكاااااورة  وهاااااذا مثاااال قاااااوله تعاااااىل               

                     اآلياااة. فلفاااظ النااااس هناااا هاااو عاااام ماااراد باااه
اس  ولاايس عمااوم الناااس  وهكااذا لفااظ اخلصااوال ألن الااذين قااالوا هاام بعااح الناا

الطعاااام الساااابق فهاااو عاااام ماااراد باااه اخلصاااوال أي بعاااح الطعاااام ولااايس عماااوم 
. بااادليل أن هناااا  أطعماااة كثااارية ال حيااارم فيهاااا الاااراب  وهاااي مااان الطعاااام. الطعاااام

تعتاااا  ماااان   والعناااااظ  والثااااوم  والفلفااال  واحلااااالوة  واجلاااازر  والقاااارع  فالباذ اااان
 ؛الاااراب ابإلمجااااع  ماااع أناااه يصااادي عليهاااا لفاااظ الطعااااماملطعوماااات  وال يااادخلها 

رواه مسلم « ال صالة ًضرة الطعام» :قال ألّ ا من املطعوم  وألّن الرسول 
أّي طعاااام معاااد لسكااال. فلاااو كاااان الاااراب يف كااال مطعاااوم  :مااان طرياااق عائشاااة أي  

وعلااى ذلااك  فااألن لفااظ الطعااام العااام الااوارد يف النصااوال السااابقة لاادخلها الااراب. 
ماان ابظ العااام املااراد بااه اخلصااوال أي أصااناف الطعااام الربويااة الاا ي ذكرهااا هااو 

ـــِب» :يف قولاااه الرساااول  ـــِب ابل ـــح  ،والتمـــر ابلتمـــر ،والشـــعري ابلشـــعري ،ال واملل
  احلاديث. وكاذلك ال يقاال حارم الاراب يف الاذهب والفضاة ألنّاه ماوزون .«ابمللـح

  حاارم الااراب يف احلنطااة فتجعاال علّااة حتاارمي الااراب فيااه كونااه مااوزون جاانس. وال يقااال
ألنّااه مكياال فتجعاال علّااة حتاارمي الااراب فيهااا كو ااا مكياال   وامللاا   والتماار  والشااعري

جنس  ألّن الوزن والكيل جاء يف احلديث وصفاً هلا ال عّلة. رو  النساائي عان 
الــذهب ابلــذهب تــِبه وعينــه وزان  » :قااال عبااادة باان الصااامت أن رسااول   

والـِب  ،والتمـر ابلتمـر ،وامللـح ابمللـح ،ِبه وعينه وزان  بوزنوالفضة ابلفضة ت ،بوزن
« فمــن زاد أو ازداد فقــد أرىب ،مــثال  مبثــل ،ســواء بســواء ،والشــعري ابلشــعري ،ابلـِب
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فاحلااديث باانّي احلالااة الاا ي عليهااا التحاارمي وهااي الااوزن ابلااذهب والفضااة تفاضاااًل  
فهااو بيااان مااا  ااري فيااه تفاضاااًل    والتماار  وامللاا   والشااعري  والكياال يف القماا 

فاال  اري الاراب يف كال مكيال أو ماوزون  وإ اا  اري   التبادل  ال عّلة له. وعليه
  اًل فيماا عادامهاالراب يف هذه األشياء الساتة فقاا  وزوً يف الاذهب والفضاة  وكاي  

أي أن الراب ال يقاع يف البياع والسالم إال يف ساتة أشاياء فقاا: يف التمار  القما   
 . ل   والذهب والفضةالشعري  امل

وأماااا القااارض فجاااائز يف هاااذه األصاااناف الساااتة  ويف غريهاااا  ويف كااال ماااا 
وال ياادخل الااراب فيااه إال إذا جاار نفعاااً ملااا رواه يتملااك  وحياال إخراجااه عاان امللااك  

 اى  أن النايب »احلارث بن أ  أسامة من حديث علي رضي   عنه بلفاظ 
ويساتثىن مان « جار منفعاة فهاو رابً كال قارض »ويف رواياة « عن قرض جر منفعة

ذلااك مااا هااو ماان قبياال حساان القضاااء دون ز دة ملااا رواه أبااو داود عاان أ  رافااع 
بكاااراً فجاءتااااه إباااال الصااادقة فااااأمرم أن أقضااااي  استساااالف رسااااول   »قاااال 

الرجل بكره فقلت مل أجد يف اإلبل إال مجاًل خيااراً رابعيااً فقاال: أعطاه إ ه فاألن 
 .«قضاءً  خيار الناس أحسنهم

 الصرف 
مااان املعاااامالت املالياااة   يتبااني مااان تتباااع مجياااع ماااا ،اااري عليااه عقاااود البياااع

 :أن عملياااات الشاااراء والبياااع ،اااري يف ساااتة أنااااواع  اجلارياااة يف األساااواي العاملياااة
كاسااتبدال أوراي النقااد اجلدياادة ماان الاادينار    أحاادها شااراء عملااة باانفس العملااة

كاسااااتبدال    سااااتبدال عملااااة بعملااااة أخاااار العراقااااي أبوراي قدنااااة. والثااااام هااااو ا
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وشااااراء هااااذه   دوالرات انيهااااات مصاااارية. والثالااااث شااااراء بضاااااعة بعملااااة معنيااااة
واساااتبدال دوالرات بااادونري   كشاااراء طاااائرات بااادوالرات   العملاااة بعملاااة أخااار 

يف صااااافقة واحااااادة. والراباااااع بياااااع بضااااااعة بعملاااااة انيهاااااات إساااااملينية    عراقياااااة
ت اإلسااملينية. واخلااامس بيااع سااندات معينااة بعملااة واسااتبدال دوالرات ابجلنيهااا

معينااااة. والسااااادس بيااااع أسااااهم يف شااااركة معينااااة بعملااااة معينااااة. فهااااذه املعااااامالت 
الست ،ري فيها عقود البيع يف املعامالت املالية. أماا شاراء الساندات واألساهم 
وبيعهاااا فاااال  اااوز شااارعاً مطلقااااً  ألّن الساااندات هلاااا فائااادة مقاااررة  فيااادخل فيهاااا 

لراب  بل هي نفسها معاملة راب. وأما األسهم فأل ا حصاة يف شاركة ابطلاة شارعاً ا
ولاااااذلك ال  اااااوز التعامااااال ابألساااااهم يف   غاااااري جاااااائزة. فشاااااراؤها وبيعهاااااا ابطااااال

كالشااااركات    الشاااركات املساااامهة كلهااااا  ساااواء أكانااات يف شااااركة عملهاااا حاااالل
بناااو . وأماااا التجارياااة والصاااناعية  أم كانااات يف شاااركات عملهاااا حااارام كأساااهم ال

  وبيعهااا بعملاااة  شااراء البضاااعة بعملااة  واالسااتبدال بتلااك العملااة لعملااة أخاار 
عملياة بياع  :فكال واحادة منهاا عمليتاان  واالستبدال بتلاك العمال لعملاة أخار 

وشااراء  وعمليااة صاارف. فيجااري عليهمااا أحكااام البيااع والصاارف  و ااري فيهمااا 
أو بياع عملاة بعملاة أخار   حكم تفريق الصافقة. وأماا بياع عملاة بانفس العملاة 

فهاااو عملياااة الصااارف وهاااي جاااائزة  ألّن الصااارف مبادلاااة ماااال عاااال مااان الاااذهب 
والفضااة إمااا انسااه إا لااة وإمااا بغااري جنسااه إا لااة ومفاضاالة. و ااري الصاارف يف 
النقااد كمااا  ااري يف الااذهب والفضااة  ألنّااه ينطبااق عليااه وصااف الااذهب والفضااة 

وإ ااااا هااااو نااااوع ماااان   الااااذهب والفضااااة ابعتباااااره عملااااة  ولاااايس هااااو قياساااااً علااااى
السااتناده إليهمااا يف االعتبااار النقاادي. فااألذا اشاام  ذهباااً بفضااة عيناااً   أنواعهمااا

  أبن يقول بعتك هذا الدينار الاذهب هباذه الادراهم الفضاة ويشاري إليهماا  بعني
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أبن يوقع العقاد علاى موصاوف   ومها حاضران  أو اشم  ذهباً بفضة بغري عينه
فهااذا كلااه   فيقااول بعتااك ديناااراً مصاار ً بعشاارة دراهاام حجازيااة  يااهغااري مشااار إل

ألّن النقااود تتعااني ابلتعيااني يف العقااود فيثباات امللااك يف أعيا ااا  فااألن بيااع   جااائز
  أو ابحللاي مان الفضاة  سواء يف ذلاك الادونري ابلادراهم  الذهب ابلفضة جائز

وكذلك بيع الفضة   ن الفضةأو ابلنِّّقار  والنِّّقار هو ما يقابل الت  يف الذهب م
وت ه. غري أن ذلك كله يكاون ياداً بياد وال   وسبائكه  و لي الذهب  ابلذهب

بااد  وعيناااً بعااني وال بااد  متفاضاالني ومتمااا لني وزوً بااوزن  وجزافاااً ااازاف  ووزوً 
ااازاف يف كاال ذلااك  هااذا إذا كااان الصاارف بااني نقاادين متخااالفني. أمااا إن كااان 

فااال يصاا  إالّ متمااا اًل  وال يصاا  متفاضاااًل    س واحاادالصاارف يف نقااد ماان جاان
أم ساابائك  أم تاا اً وزوً   فيباااع الااذهب ابلااذهب  سااواء أكااان دونااري  أم حلياااً 

بااذلك أصااالً. وكااذلك تباااع الفضااة بااوزن  عيناااً بعااني  يااداً بيااد  ال حياال التفاضاال 
اً بيااااد  وال  ااااوز وزوً بااااوزن  عيناااااً بعااااني  يااااد  ابلفضااااة دراهاااام  أو حلياااااً  أو نِّقاااااراً 

التفاضاال يف ذلااك أصااالً. فالصاارف يف النقااد الواحااد جااائز ويشاامال فيااه أن يكااون 
ماااثالً عثااال  ياااداً بياااد  عينااااً بعاااني. والصااارف باااني نقااادين جاااائز  وال يشااامال فياااه 
التما ااال أو التفاضااال  وإ اااا يشااامال أن يكاااون ياااداً بياااد وعينااااً بعاااني. ودليااال جاااواز 

يــدا   ،كيــف شــئتم  ،بيعــوا الــذهب ابلفضــة» :سااالمالصارف قولااه عليااه الصااالة وال
ـــد  :رواه المماااذي عااان عباااادة بااان الصاااامت  وعااان عباااادة بااان الصاااامت قاااال« بي
والــُِب  ،والفضــة ابلفضــة ،ينهــى عــن بيــع الــذهب ابلــذهب مسعــت رســول هللا »

 ،ا  بعـنينـعي ،إالّ سواء بسواء ،وامللح ابمللح ،والتمر ابلتمر ،والشعري ابلشعري ،ابلِب
 ،َأَمـَران» :رواه مسلم. ورو  مسلم عن أ  بكارة قاال« ن زاد أو ازداد فقد أرىبفم

ـــذهب، أي رســـول هللا  ـــذهب  ،كيـــف شـــئنا  ،أن نشـــاي الفضـــة ابل ونشـــاي ال
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 .«هكــذا مسعــت :فقــال ،يــدا  بيــد :فســأله رجــل فقــال :قــال  كيــف شــئنا  ،ابلفضــة
الادراهمو فقاال أقبلات أقاول مان يصاطرف  :وعن مالك بن أوس احلاداثن أناه قاال

إذا جاااء   أرو ذهبااك   ّ ائتنااا :وهااو عنااد عماار باان اخلطاااظ  طلحااة باان عبيااد  
كااال و  لتعطينااه ورِّق ااه  أو لاامدن إليااه ذهبااه    :خادمنااا نعطااك ورِّق ااك. فقااال عماار

ــَوررق ابلــذهب راب» :قااال فااألن رسااول    والــِب ابلــِب راب إالّ   إالّ هــاَء وهــاء. ال
« والتمــر ابلتمــر راب إالّ هــاَء وهــاءَ   ري ابلشــعري راب إالّ هــاء وهــاءَ والشــع  هــاء وهــاء

الممذي. فال  وز بيع الذهب ابلفضة إالّ يداً بيد  فاألذا افامي املتبايعاان قبال  هروا
الـذهب ابلـَوررق راب إالّ » :علياه الصاالة والساالم. قاال ابطالأن يتقابضا فالصرف 

وأخاااارج البخاااااري ماااان طريااااق عاااان عماااار.  رواه البخاااااري وأبااااو داود .«هــــاَء وهــــاءَ 
ساااليمان باااان أ  مسااالم قااااال: ساااألت أاب املنهااااال عااان الصاااارف ياااداً بيااااد  فقااااال: 

  شااي اً يااداً بيااد ونسااي ة  فجاااءو الاا اء باان عااازظ فقااال: اشااميت أو وشااريك 
مـا كـان يـدا  »عن ذلك فقاال:  فعلت أو وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النيب 

وهاو يادل علاى أن الصارف ال باد أن يكاون « سيئة فذروهبيد فخذوه وما كان ن
   يداً بيد.

ويشمال أن يقابح املتصاارفان يف اجمللاس  وما  انصارف املتصاارفان قبال 
ألّن الصاارف بيااع األمثااان بعضااها باابعح  والقاابح يف  ؛التقااابح فااال بيااع بينهمااا

 : قااااال :اجمللااااس شاااارال لصااااحته. رو  البخاااااري عاااان مالااااك باااان أوس قااااال
بيعـوا الـذهب » :عليه الصاالة والساالموقال « لورق راب إاّل هاء وهاءالذهب اب»

وهنـى النـيب عـن بيـع الـذهب ابلـورق رواه المماذي. « ابلفضة كيف شئتم يدا  بيـد
. ولاذلك كاان ال باد مان التقاابح يف وهنى عـن أن يبـاع غائـب منهـا بنـاجز  دينا  

 قابح بعضاهوإن فاألن تفرقاا قبال التقاابح بطال الصارف لفاوات شارطه.   اجمللس
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 ّ افمقا بطل فيما مل يقبح  وفيما يقابله مان العاوض  وصا  فيماا قابح وفيماا 
يقابلااه ماان العااوض  جلااواز تفريااق الصاافقة. فلااو صااارف رجاال خخاار  ديناااراً بعشاارة 
دراهاام ولاايس معااه إالّ مخسااة دراهاام  مل  ااز أن يتفرقااا قباال قاابح العشاارة كلهااا. 

يف نصااف الاادينار  وصاا  فيمااا يقاباال فااألن قاابح اخلمسااة وافمقااا بطاال الصاارف 
 اخلمسة املقبوضة  جلواز تفريق الصفقة يف البيع.

 معامالت الصرف
فأل ااا ال  اارج عاان بيااع نقااد   مهمااا تعااددت وتنونعاات معااامالت الصاارف

بنقااد ماان جاانس واحااد  وبيااع نقااد بنقااد ماان جنسااني  تلفااني. وهااي إمااا حاضاار 
مطلقاً  وإذا  ذمة غري حاضرة وبني اضر  أو ذمة بذمة  وال تكون بني حاضر 

فألنّااااه ال يصاااا  ماااا  مت العقااااد   ملاااات عمليااااة الصاااارف وأراد أحاااادمها الرجااااوع هبااااا
والقاابح  إالّ أن يكااون هنالااك غاانب فاااحش  أو عيااب  فألنّااه  ااوز. فااألذا وجااد 

 ااااد يف الفضااااة  كااااأن     أحااااد املتبااااايعني فيمااااا اشااااماه عيباااااً  أبن وجااااده مغشوشاااااً 
إذا كاان بصارف   فله اخليار بني أن يرد  أو يقبال  ء اساً  أو  د الفضة سودا

وقتااه  أي باانفس السااعر الااذي صاارف بااه  يعاات أن الاارد جااائز مااا مل ياانقص قيمااة 
ماااا أخاااذه مااان النقاااد عااان قيمتاااه وقااات اصاااطرفا  فاااألن قبلاااه جااااز البياااع  وإن رده 

ووجااااد  24بااااذهب ماااان عيااااار  24فسااااخ البيااااع. فااااألذا اشاااام  ذهباااااً ماااان عيااااار 
فألنّاااه يعتااا  غشااااً  ولاااه اخلياااار باااني أن   18ذي أخاااذه بعياااار أحااادمها الاااذهب الااا

يرد  أو يقبل بصارف يوماه. ولاو أراد مان اساتبدال الاذهب ابلاذهب قباول النقاد 
حلصااول   علااى أن  خااذ منااه مااا نقااص ماان مثنااه ابلنساابة لعيبااه فااال  ااوز  بعيبااه

عاان أ    فما لااة املشاامطة يف اجلاانس الواحاادالااز دة يف أحااد العوضااني  وفااوات امل
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 ،والفضـة ابلفضـة ،الـذهب ابلـذهب» :قاال رساول    :سعيد اخلادري قاال
 ،يـدا  بيـد ،ال  مبثـلـ  مرث ،وامللح ابمللح ،والتمر ابلتمر ،والشعري ابلشعري ، ابلِبُِب ـوال

 رواه مسلم.  .«اآلخذ واملعطي فيه سواء ،فمن زاد أو استزاد فقد أرىب
  خااااار يف ذماااااة األول فضاااااةوإذا كااااان لرجااااال يف ذماااااة رجااااال ذهااااب  ولآل

فاصطرفا عا يف ذمتهما  أبن قضاه ماا يف ذمتاه مان الاذهب عالاه عناده دينااً مان 
جااااز هاااذا الصااارف  ألّن الذّماااة احلاضااارة كاااالعني احلاضااارة. وإذا اشااام    الفضاااة

رجاال بضاااعة بااذهب  وقاابح البااائع مثنهااا فضااة جاااز  ألنّااه  ااوز اقتضاااء أحااد 
بعااني وذمااة  وذلااك ملااا رو  أبااو داود واأل اارم  النقاادين ماان اآلخاار  ويكااون صاارفاً 

فاأبيع ابلاادونري وخخااذ   كناات أبيااع اإلبال ابلبقيااع  :يف ساننهما عاان ابان عماار قاال
وأعطاي هاذه مان   الدراهم  وأبيع ابلادراهم وخخاذ الادونري  خخاذ هاذه مان هاذه

 :فقلااااات   رساااااول    وهاااااو يف بيااااات حفصاااااة  فأتيااااات رساااااول     هاااااذه
فااأبيع ابلاادونري وخخااذ الاادراهم  وأبيااع   م أبيااع اإلباال ابلبقيااعرويااد  أسااألك  إ

فقاااال   ابلااادراهم وخخاااذ الااادونري  خخاااذ هاااذه مااان هاااذه  وأعطاااي هاااذه مااان هاااذه
 .«مـا ه تفاقـا وبينكمـا شـيء ،ال أبس أن أتخذها بسعر يومها» :رسول   

لكان وإذا اشم  رجل من رجال دينااراً صاحيحاً بادينارين مغشوشاني ال  اوز. و 
لو اشام  دينااراً صاحيحاً بادراهم فضاة   ّ اشام  ابلادراهم ديناارين مغشوشاني 

 :من غريه. ملا رو  أبو سعيد قال مجاز  سواء اشمامها من نفس الذي ابعه  أ
فقـال  ؟مـن أيـن هـذا :فقـال رسـول هللا  ،بتمـر بـرين جاء بالل إىل النيب »

فقـال  ،ملطعـم النـيب  ،صـاعفبعـت منـه صـاعني ب ،متر كان عنـدان رديء بالل:
ولكـن إذا أردت أن تشـاي   ال تفعل  أوه عني الراب» عند ذلك: رسول هللا 

رواه مساالم. ورو  أيضاااً أبااو سااعيد وأبااو « مثّ اشــا بــه ،فبعــه ببيــع آخــر ،التمــر
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فقـال  ،نريبن ـفجاءه بتمـر َجـ ،استعمل رجال  على خيِب أن رسول هللا »هريرة: 
ــ :رســول هللا  ــ رأكــّل مت إان لنأخــذ  ،وهللا اي رســول هللا ،ال ي ِب هكــذا؟ قــال:ـَخ

  ال تفعــل :فقــال رســول هللا . والصــاعني ابلثالثــة. الصــاع مــن هــذا ابلصــاعني
َع ابلدراهمَـ بع اجل متفق علياه. ومل  ماره أن يبيعاه لغاري « مّث ابتع ابلدراهم َجنريبا   ،م 

رماااً لبيننااه وعرنفااه إ ه. وألنااه الااذي يشاامي منااه  ولااو كااان البيااع ملاان اشاام  منااه حم
فجاااز  كمااا لااو ابعااه ماان غااريه.   ابع اجلاانس بغااريه ماان غااري شاارال  وال مواطااأة

 ّ شااراء الفضااة كااذلك. أمااا إن واطااأ علااى ذلااك مل  ااز    وبيااع الااذهب ابلفضااة
وكان حيلاة حمرماة  ألّن احليال كلهاا حمرماة غاري جاائزة يف شايء مان الادين. وهاي 

حاً  يريد به حمرماً   ادعة وتوسااًل إىل فعال ماا حّرماه    أو أن يظهر عقداً مبا
إسااقاال مااا أوجبااه  أو دفااع حااق  أو  ااو ذلااك  ألّن الوساايلة إىل احلاارام حمّرمااة  

رواه « ليســتحلّن طائفــة مــن أمــيت اخلمــر ابســم يســموهنا إايه» :وألّن الرسااول قااال
أنااه  ااع جعي األشااأيااد عاان عبااادة باان الصااامت  ورو  أيااد عاان أ  مالااك 

  .«ليشربّن انس من أميت اخلمر يسموهنا بغري امسها» :يقول النيب 
وعلاااى هاااذا فالصااارف مااان املعاااامالت اجلاااائزة يف اإلساااالم  و ف اااق  أحكاااام 
 صوصاااااة بّينهاااااا الشااااارع  وهاااااو  اااااري يف املعاااااامالت الداخلياااااة  كماااااا  اااااري يف 

من نقد   لذهباملعامالت اخلارجية  فكما يستبدل الذهب ابلفضة  والفضة اب
ساواء أكاان يف داخال الابالد   البلد  فكذلك يستبدل النقاد األجنايب بنقاد البلاد

أم خارجها  وسواء أكان معامالت مالية نقداً بنقد  أم معامالت ،ارية   ري 
فيهاااا صاااارف النقااااد ابلنقاااد. ولبيااااان الصاااارف يف املعاااامالت اخلارجيااااة بااااني نقااااود 

  تلفة ال بد من  ث النقود.
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 قودالن

النقاود هااي مقياااس املنفعااة الاا ي يف الساالعة واجلهااد  ولااذلك تُعاارنف النقااود 
أب ااااا الشاااايء الااااذي تقاااااس بااااه كاااال الساااالع واجلهااااود. فااااالثمن للشاااايء  واألجاااار 

كل منهما هاو تقادير اجملتماع لقيماة ذلاك الشايء  وجهاد ذلاك    للشخص مثالً 
 النقود.  وال األسهم  وال ما شاكلها  من  الشخص. وال تعت  السندات

  وهاااذا التقااادير لقااايم األشاااياء واجلهاااود يعااا  عناااه بوحااادات يف شااا  البلااادان
فتصاااب  هاااذه الوحااادات هاااي املقيااااس الاااذي تقااااس باااه منفعاااة الشااايء  ومنفعاااة 

 اجلهد. وتكون هذه الوحدات واسطة للمبادلة. وهذه الوحدات هي النقود. 
لاااة السااالع  أو مل يعاااني ملباد  واإلساااالم حاااني قااارر أحكاااام البياااع واإلجاااارة

وإ اا أطلاق   شاي اً معينااً ،اري املبادلاة علاى أساساه فرضااً   ملبادلة اجلهود واملنافع
لإلنسان أن  ري املبادلاة أبي شايء  ماا دام الماضاي موجاوداً يف هاذه املبادلاة. 
فيجاااوز أن يتااازوج امااارأة بتعليمهاااا القااارخن  و اااوز أن يشااامي سااالعة ابلعمااال عناااد 

أن يشاااتغل عناااد شاااخص يومااااً عقااادار معاااني مااان التمااار. صااااحبها يومااااً  و اااوز 
وهكذا أطلق املبادلة لبت اإلنسان عا يريدون من األشياء. إالّ أن مبادلة السالعة 

قااد أرشااد اإلسااالم إىل هااذه الوحاادة النقديااة  وعينهااا   بوحاادة معينااة ماان النقااد
مع للمسلمني يف جنس معني من النقد هو الذهب والفضة. فهو مل يم  للمجت

أن يع  عن تقديره ملقياس املنفعة لسشياء  أو اجلهود بوحدات نقدياة اثبتاة  أو 
الا ي يعا  هباا   يتصرف هبا كما يشاء  وإ اا عاني هاذه الوحادات النقدياة  متغرية

بوحاادات نقديااة معينااة.   اجملتمااع عاان تقاادير القاايم لسشااياء وللجهااود تعييناااً اثبتاااً 
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  :ويفهم هذا التعيني من عدة أمور
أن اإلسالم حني  ى عن كنز املال خص الذهب والفضة  :أحدها

مع أن املال هو كل ما يتمول. فالقم  مال  والتمر مال  والنقد مال.   ابلنهي
والكنز إ ا يظهر يف النقد  ال يف السلع واجلهود. واملراد من اآلية النهي عن  

و الذي يظهر فيه أ ر كنز النقد  ألنّه هو أداة التبادل العامة  وألّن كنزه ه
النهي. أما غري النقد فألن مجعه ال يسمى كنزاً  وإ ا يسمى احتكاراً. وهلذا  

إ ا  ت عن كنز النقد. وقد   كانت اآلية ال ي  ت عن كنز الذهب والفضة
  :وهو الذهب والفضة. قال تعاىل  عينت اآلية النقد الذي  ى   عن كنزه

                                  

         فالنهي منصب على أداة التبادل النقدية. وعلى هذا فألن كنز
 الذهب والفضة عيناً حرام  سواء أكان مضروابً أم غري مضروظ. 

فحاااني   غاااريرباااا اإلساااالم الاااذهب والفضاااة أبحكاااام اثبتاااة ال تت :اثنيهاااا
  وحاني أوجاب القطاع يف السارقة  فرض الدِّي ة عني هلا مقاداراً معينااً مان الاذهب

يف كتاباه الاذي كتباه إىل  عني املقدار الذي يقطع بسارقته مان الاذهب. قاال 
يَــة مائــة  مــن اإلبــل» :أهاال الاايمن .. وعلــى أهــل الــذهب ألــف .وأن يف الــنفس الدر

تقطـــع اليـــد يف ربـــع دينـــار » :وقاااال رواه النساااائي عااان عمااارو بااان حااازم.« دينـــار
ة ناااايق عائشااااة. فهااااذا التحديااااد ألحكااااام معرواه البخاااااري ماااان طرياااا« ا  فصــــاعد
واملثقاال  عال الادينار بوزناه مان الاذهب  والادرهم بوزناه مان   والادرهم  ابلدينار
وحااادة نقدياااة تقااااس هباااا قااايم األشاااياء واجلهاااود. فتكاااون هاااذه الوحاااادة   الفضاااة

ساااس النقااد. فكااون اإلسااالم ربااا األحكااام الشاارعية النقديااة هااي النقااد  وهااي أ
دليال علاى أن   حني تكون هذه األحكام متعلقة ابلنقاد  ابلذهب والفضة نصاً 
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 النقد إ ا هو الذهب والفضة فحسب. 

الااذهب والفضااة نقااداً  وجعلهمااا وحاادمها  لقااد عااني الرسااول  :اثلثهااا
وعلى أساسهما كانات  املقياس النقدي الذي يرجع إليه مقياس السلع واجلهود 

،ااري مجيااع املعااامالت  وجعاال املقياااس هلااذا النقااد األوقيااة  والاادرهم  والاادانق  
 والقاارياال  واملثقااال  والاادينار. وكاناات هااذه كلهااا معروفااة مشااهورة يف زماان الناايب

  أقّرهااا. وكاناات تقااع  عليااه الصااالة والسااالميتعاماال هبااا النّاااس  والثاباات أنااه
نقااااااداً مجيااااااُع البيااااااوع واألنكحااااااة  كمااااااا  باااااات يف ابلااااااذهب والفضااااااة بوصاااااافهما 

  األحاديااث الصااحيحة. وقااد حاادد الرسااول مياازان الااذهب والفضااة عياازان معااني
 هاااو ميااازان أهااال مكاااة. رو  أباااو داود والنساااائي عااان ابااان عمااار أن الرساااول 

يتبااني   وماان مراجعااة املااوازين النقديااة يف اإلسااالم«. الــوزن وزن أهــل مكــة» :قاال
عشاارون قرياطااااً. ينار ية أربعااون درمهاااً  والااادرهم سااتة دوانااق  والاادأن األوقيااة الشاارع

 . وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل. وقد أقرت موازين املدينة على هذا
أوجبهااااا يف الااااذهب   أن   ساااابحانه حااااني أوجااااب زكاااااة النقااااد :رابعهااااا

والفضاااة  وعاااني هلاااا نصااااابً مااان الاااذهب والفضاااة. فاعتباااار زكااااة النقاااد ابلاااذهب 
 يعني أن النقد هو الذهب والفضة.  والفضة

إ اا   إن أحكام الصرف ال ي جاءت يف معاامالت النقاد فقاا :خامسها
جااااااءت ابلاااااذهب والفضاااااة وحااااادمها. ومجياااااع املعاااااامالت املالياااااة الااااا ي وردت يف 
اإلسالم إ ا جاءت نصاً على الذهب والفضة. والصارف هاو بياع عملاة بعملاة  

عملاة بعملاة أخار . وبعباارة أخار  الصارف  ما بيع عملة بنفس العملة  أو بيعإ
وهو معاملة نقدياة  تاة وال تتعلاق إالّ -مبادلة نقد بنقد  فتعيني الشرع للصرف 

ابلااذهب والفضااة  دلياال صااري  علااى أن النقااد  ااب أن يكااون الااذهب  -ابلنقااد
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بيعـوا الـذهب ابلفضـة كيـف شـئتم » :والفضة ال غري. قال علياه الصاالة والساالم
الــذهب ابلــَوررق راب إالّ » :عليااه الصااالة والسااالموقااال   اه الممااذيرو « يــدا  بيــد
 رواه البخاري. « هاَء وهاءَ 

وعلااااى ذلااااك تعتاااا  النقااااود ماااان األشااااياء الاااا ي جاااااء اإلسااااالم  كمهااااا  
وليساات هااي ماان األشااياء الاا ي تاادخل يف الاارأي واملشااورة  وال عااا تتطلبااه احلياااة 

من حيث كو ا وحدة نقدياة  ومان حياث االقتصادية  أو احلياة املالية  بل هي 
 اد أن النقاد   اثبتة  كام شارعي. والناا ر يف األماور اخلمساة الساابقة  جنسها

يف اإلسالم تعلقت به أحكام شرعية  وربطت باه أحكاام شارعية. فتحارمي كنازه  
ووجوظ الزكاة فيه  وجعل أحكام الصرف له  وإقرار الرسول للتعامل باه  ورباا 

  كاال ذلااك  علااه أمااراً يتوقااف الاارأي فيااه علااى نااص بااه الساارقة الديااة والقطااع يف
  الشاارع  فكااون الشاارع نااص علااى هااذا النقااد هبااذه األحكااام املتعلقااة بااه وحااده

النقااد  ااب أن يكااون أن واملرتبطااة بااه  أنااه الااذهب والفضااة  دلياال واضاا  علااى 
مااان الاااذهب والفضاااة  أو أساساااه الاااذهب والفضاااة. فكاااان ال باااد مااان التااازام ماااا 

فيجاب أن يكاون النقاد يف اإلساالم هاو  ؛ه األحكام الشرعية من ناوع النقادعينت
 الذهب والفضة. 

إالّ أنااااه لاااايس معااااىن تعيااااني الااااذهب والفضااااة وحاااادمها نقااااداً أنااااه ال  ااااوز 
التبادل بغريمها. فموضوع النقد هنا ليس موضوع التبادل  بل هو موضاوع ا ااذ 

يء  إالّ أن ا ااذ مقيااس نقادي نقد. فألنّه مع جاواز التباادل باني النّااس بكال شا
ألّن النقاد يف اإلساالم هاو  ؛أن يكاون الاذهب والفضاةمان للتبادل ولغاريه ال باد 

 الذهب والفضة. 
ساواء أكاان مضاروابً   غري أن الرسول جعال جانس الاذهب والفضاة نقاداً 
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غري مضروظ  ومل يضرظ نقاداً معينااً علاى صافة معيناة ال  تلاف  بال كانات  مأ
الفضاااة جمموعاااات مااان ضااارظ فاااارس والاااروم  صاااغاراً وكبااااراً  وحااادات الاااذهب و 

وقطع فضة غري مضروبة  وال منقوشة  وننية يتعامل هبا مجيعها. ولكن اعتبارهاا 
كان ابلوزن  ال ابلعدد  وال ابلنقش  أو عدم النقش. فقد تكون الذهبة عقدار 

  وبتعياني البيضة و جمها  ويتعامل هبا. فالتحديد كاان بتعياني الاذهب والفضاة
الوزن لكل منها. وكانت حقوي   كالزكاة  وحقوي العباد كالدين  ومثان املبياع 
تتعلااااق ابلاااادراهم والاااادونري  أي ابلااااذهب والفضااااة املقاااادرة ابلااااوزن. و اااال احلااااال  

وطوال أ م اخللفاء الراشادين األربعاة  وصادر أ م   كذلك طوال أ م النيب 
روان فارأ  صارف مجياع ماا يتعامال باه مان بت أمياة  حا  جااء عباد امللاك بان ما

إىل ضارظ اإلساالم ونقشاه  وتصايريها   منقوشاً  وغري منقاو   الذهب والفضة
وزوً واحاااااداً ال خيتلاااااف  وأعيااااااوً ُيساااااتغىن فيهاااااا عااااان املاااااوازين  فجماااااع أك هاااااا 

وضااارهبا علاااى وزن مكاااة  فضااارظ عباااد امللاااك الااادراهم مااان الفضااااة    وأصاااغرها
ان ذلاااك سااانة مخاااس وسااابعني هجرياااة. ومناااذ ذلاااك والااادونري مااان الاااذهب  وكااا

وجاااادت دراهاااام إسااااالمية  ودونااااري إسااااالمية مضااااروبة. أي منااااذ ذلااااك   التاااااريخ
صار نقد الدولة اإلسالمية متميزاً  على صفة واحدة ال  تلف  وعلاى   التاريخ

هااو الااذهب والفضااة ابلااوزن.   ماان حيااث أساسااه  هااذا فنظااام النقااد يف اإلسااالم
  فكاال ذلااك ماان األساالوظ. وعليااه  ونااوع نقشااه  وشااكله  وضااربه  أمااا حجمااه

تكاااون كلماااة الاااذهب والفضاااة  أينماااا وردت يف ألفااااظ الشااارع وتقديراتاااه تنطباااق 
علاااى النقاااد الاااذي يتعامااال باااه  ولاااو كاااان  اسااااً  أو برنااازاً  أو و ر قااااً  :علاااى أمااارين

 مإذا كااان لااه مقاباال  ابعتبااار مااا يقابلااه ماان الااذهب والفضااة  وعلااى معااد  نقااد ً 
  الذهب والفضاة. فماا كاان مان النقاد ذهبااً وفضاة اعتا   وماا كاان أوراقااً نقدياة

 إا نكن حتويله إىل ذهب أو فضة اعت .   أو غري ذلك  أو  اساً 
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 نظام الذهب 
تسااري الدولااة علااى نظااام الااذهب إذا كاناات هااذه الدولااة تسااتعمل عملااة 

نت تستعمل يف الداخل عملاة ذهبية يف معامالهتا الداخلية واخلارجية  أو إذا كا
ورقياة قابلاة للتحويال إىل ذهاب  إماا لالساتعمال يف الاداخل والادفع إىل اخلااارج  

علااى أن يكااون هااذا التحوياال بسااعر اثباات  أي أن   أو للاادفع إىل اخلااارج فقااا
ة مااان الاااذهب وابلعكاااس  ناااتكاااون الوحااادة الورقياااة قابلاااة للتحويااال إىل كمياااة معي

هذه احلالة أن تظال قيماة العملاة يف البلاد مرتبطاة بسعر حمدود. وطبيعي يف مثل 
  ارتباطا و يقاً بقيمة الذهب. فألن ارتفعت قيمة الذهب ابلنسبة للسلع األخار 

ارتفعاااات قيمااااة العملااااة ابلنساااابة للساااالع األخاااار . وإن ا فضاااات قيمااااة الااااذهب 
 ابلنسبة للسلع ا فضت قيمة العملة. 

  وهااااي أن الوحاااادة والنقااااد يف األساااااس الااااذهيب يسااااتجمع صاااافة خاّصااااة
النقدية مرتبطة ابلذهب بتعادل معني  أي أ اا تتاألف قاانووً مان وزن معاني مان 

 يث  وز للناس حوز النقد    الذهب. واسترياد الذهب وتصديره  ر ن  رية
 أو السبائك الذهبية  أو الت  وتصديرها  رية. 

شاخص اخلياار  فلكال  وعا أن الاذهب يتجاول  رياة باني الابالد املختلفاة
بااني شااراء النقااد األجناايب وبااني إرسااال الااذهب  وإ ااا خيتااار الوساايلة األقاال كلفااة  
فمااااا دام سااااعر الااااذهب مضااااافاً إليااااه تكاااااليف إرساااااله أعلااااى ماااان سااااعر النقااااود 

أفضال. أماا إذا ،ااوز ساعر  (القطاع)األجنبية يف السوي  فألرسال النقد األجنيب 
 ن التداول وإرساله. الصرف هذا الرقم  فاألفضل أخذ الذهب م
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 فوائد نظام الذهب 
  إذا قيسااات بنظاااام الاااوري وغاااريه مااان األنظماااة  إن فوائاااد نظاااام الاااذهب

،عاال ماان احملااتم أن يكااون نظااام الااذهب للنقااد عاملياااً  وال ،يااز هااذه الفوائااد أن 
منااذ عاارف النقااد   يكااون غااريه ماان األنظمااة نظاماااً للنقااد. وقااد سااار العااامل كلااه

على نظام الذهب  ونظاام الفضاة  ومل يعارف غريمهاا   ية األوىلح  احلرظ العامل
نظاماً. ولكن ملا اف ن املستعمرون أبساليب االستعمار االقتصادي  واالساتعمار 
املا   وا ذوا النقد وسيلة من وسائل االساتعمار  حولاوا النقاد ألنظماة أخار   

  الا ي ال تساتند إىل الاذهب أو واعت وا الودائع املصرفية  والنقود الورقية اإللزامياة
ماان كميااة النقااود  كمااا اعتاا وا الااذهب والفضااة ماان كميااة النقااود. وماان   الفضااة

  :صار ال بد من بيان فوائد نظام الذهب  ومن أهم هذه الفوائد ما يلي  هنا
  واساااااترياده  إن األسااااااس الاااااذهيب يفااااامض حرياااااة تاااااداول الاااااذهب - 1

قرار نقاادي مااا  واقتصااادي. ويف هااذه وتصااديره  األماار الااذي يفاامض دور اساات
ن وش ة عن مادفوعات خارجياة تسادد و احلال ال تعدو عمليات الصرف أن تك
 أمثان البضائع  وأجور املستخدمني. 

إن نظااام الااذهب معناااه  بااات سااعر الصاارف بااني الاادول  وياانجم عاان  - 2
يف  عألّن التجاااار ال خيشاااون التوسااا ؛ باااات ساااعر الصااارف تقااادم يف التجاااارة الدولياااة
 فال خوف من توسع ،ارهتم.   التجارة اخلارجية  ألّن سعر الصرف اثبت

التوساع   يف النظام الذهيب ال نكان للبناو  املركزياة  أو للحكوماات - 3
بسااااعر  يف إصاااادار وري النقااااد  إذ طاملااااا أن وري النقااااد قاباااال للتحوياااال إىل ذهااااب

ياااازداد أن   إن توسااااعت يف اإلصاااادار  فااااألن الساااالطات املختصااااة  شااااى  حمااادود
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حتاتفظ بنسابة وأن تعجز عن مواجهة هذا الطلب  لاذا فهاي   الطلب على الذهب
 . معقولة بني ما تصدره من وري النقد  وبني احتياطياهتا من الذهب

تتحدد كل عملة من العمالت املستعملة يف العامل عقدار معني من  - 4
مان بلاد إىل بلاد  الذهب  ويسهل حين ذ انتقال البضائع واألماوال واألشاخاال 

 وتذهب صعوابت القطع والعملة النادرة. 
حيفظ لكل دولة  روهتا الذهبية  فال حيصل هتريب الذهب مان بلاد  - 5

مراقباة للمحافظاة علاى  روهتاا  ألّ اا ال تنتقال  ةإىل خخر  وال حتتاج الدول إىل أي
 منها إالّ بسبب مشروع  إما أمثان سلع  أو أجور مستخدمني. 

وهاااي كلهاااا حتاااتم أن يساااري العاااامل علاااى   فوائاااد نظاااام الاااذهبهاااذه بعاااح 
ولاااذلك ال عجاااب إن رأيناااا العاااامل كلاااه يساااري علياااه حااا  احلااارظ  ؛نظاااام الاااذهب

كان النظام النقدي السائد    العاملية األوىل. وعندما نشبت احلرظ العاملية األوىل
بااارة عاان يف العااامل يقااوم علااى قاعاادة الااذهب  وكاناات النقااود املتداولااة إذ ذا  ع

قطاااع ذهبياااة  وأوراي نقدياااة تقبااال التحويااال إىل قيمتهاااا مااان الاااذهب  وكاااان معاااه 
نظاااام الفضاااة أيضااااً. وقاااد كاااان لتطبياااق هاااذا النظاااام أطياااب األ ااار يف العالقاااات 

عمااادت   1914ولكااان حاااني أعلنااات احلااارظ العاملياااة األوىل سااانة   االقتصاااادية
يضااطرظ. فمنهااا ماان الاادول املتحاربااة إىل ا اااذ إجااراءات جعلاات نظااام الااذهب 

أوقااف قابليااة حتوياال عمالهتااا إىل ذهااب  ومنهااا ماان فاارض القيااود الشااديدة علااى 
  م1971حااا  جااااء عاااام   تصااادير الاااذهب  ومنهاااا مااان صاااار يعرقااال اساااترياده

فأعلناااات أمريكاااااا وقاااااف العماااال بنظاااااام الاااااذهب  وفااااك االرتبااااااال باااااني الاااااذهب 
نقاد  وإ اا هاو جمارد ال عالقاة لاه ابل  منذ ذلك الوقات  والدوالر  فصار الذهب

جعاال الاادوالر األساااس   ماان وراء ذلااك  ساالعة ماان الساالع  وقااد أرادت أمريكااا
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وهتيمن عليها  وباذلك   ح  تتحكم يف السوي املالية الدولية  النقدي يف العامل
مل يعد نظام الذهب معمواًل به يف العامل  فاختل النظام النقدي  وتقلبت أساعار 

  وبااااادأت الصاااااعوابت يف انتقاااااال النقاااااود  اقيااااالالصااااارف  ومااااان هناااااا بااااادأت العر 
 واألشخاال.   والسلع

 مشاكل نظام الذهب
مل تكان أياة مشاكلة لنظاام الاذهب. وإ اا   حني كان نظام الذهب عامليااً 

طاارأت املشاااكل ماان يااوم أن أخااذت الاادول الكاا   حتاااول ضاارظ أعاادائها عاان 
إللزاماي  وحاني طريق النقد  وحني جعلت مع نظام الذهب نظام النقد الاورقي ا

أوجدت الدول االستعمارية الغربية صندوي النقد الدو   وحني جعلات أمريكاا 
ولااذلك توجااد أمااام الدولااة الاا ي تسااتعمل نظااام  ؛الاادوالر أساااس النظااام النقاادي

الااااذهب مشاااااكل ال بااااد ماااان معرفتهااااا  ملعرفااااة حلهااااا  والتغلااااب عليهااااا. وهااااذه 
  :املشاكل هي

ومقااادرهتا   زادت قوهتاااا علاااى اإلنتااااجتركاااز الاااذهب يف الااادول الااا ي  - 1
علاااى املنافساااة يف التجاااارة الدولياااة  أو نبوغهاااا يف اخلااا اء والعلمااااء والصاااناعيني. 
وهذا  عل الذهب يصب فيها  إما مثناً للسالع  وإماا أجاوراً للمساتخدمني  مان 

والصناعيني  فتصب  كمية الذهب املوجودة يف العاامل مكدساة   والعلماء  اخل اء
ا يف هااذه البلاادان  فيختاال حين ااذ توزيااع الااذهب بااني الاادول  وينااتج عاان أكثرهاا

فتمناع خروجاه   هذا أن  شى الدول من تسرظ الكمية ال ي لديها مان الاذهب
 منها  فتقف حركة ،ارهتا اخلارجية. 

إن بعح الدول يتسرظ إليها الذهب نتيجة ال،ااه امليازان احلساا   - 2
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لذهب الذي دخل إليهاا مان التاأ ري يف الساوي يف مصلحتها  ولكنها ملنع هذا ا
الداخلية  ومن رفع مستو  األسعار فيها  وذلاك إذ تضاع يف الساوي كمياة مان 
الساااندات  تكفاااي لساااحب مبلاااش مااان النقاااود معاااادل ملقااادار ماااا ورد إليهاااا مااان 
  الااذهب  فيبقااى الااذهب عناادها وال خياارج منهااا  فااال يرجااع للاابالد الاا ي أصاادرته

 ذهب. فتتضرر من نظام ال
يف  إن انتشار نظام الذهب كان مقرووً بفكرة التخصيص باني الادول - 3

نواحي اإلنتاج املختلفة  وعدم إقامة العراقيل يف سبيل التجارة بينها. إالّ أنه قاد 
وفرضااات    هااارت يف الااادول ا،اهاااات قوياااة  اااو ياياااة الصاااناعة والزراعاااة فيهاااا

لاادول ليخاارج الااذهب منهااا  فصااار يتعساار إدخااال ساالع هلااذه ا  حااواجز مجركيااة
إن مل   ألّن هاااذه الدولاااة ؛ولاااذلك تتضااارر الدولاااة الااا ي تساااري علاااى نظاااام الاااذهب
فأل اااا إماااا أن تضاااطر إىل   تاااتمكن مااان إدخاااال بضاااائعها لغريهاااا ابلساااعر العاااادي

 فاااااايح مسااااااتو  أسااااااعار بضاااااااعتها  فيضاااااااً إضااااااافياً لتتغلااااااب علااااااى احلااااااواجز 
 يف هذا خسارة عليها. اجلمركية  أو ال تدخل بضاعتها إليها. و 

إذا اساااتعملته   هاااذه هاااي أهااام املشااااكل الااا ي يتعااارض هلاااا نظاااام الاااذهب
الدولاة الواحاادة  أو اسااتعملته دول متعااددة. وطريااق التغلااب علااى هااذه املشاااكل 

وأن يكاااون أجااار   هاااو أن تكاااون السياساااة التجارياااة تقاااوم علاااى االكتفااااء الاااذام
لع الاااا ي ينتجو ااااا  وال  سااااب األجااااراء مقاااادراً عنفعااااة جهاااادهم  ال بااااثمن الساااا

ماااااًل إلوكااااً   مساااتو  املعيشاااة هلااام  وأن ال تعتااا  الساااندات املالياااة  وال األساااهم
لسفراد يف بالدها. وأن تقلل الدولة من االعتماد على التصدير يف إنتاج  روهتاا  
بل تعمل جلعل إنتااج الثاروة  م داخليااً  دون حاجاة إىل سالع  أو مساتخدمني 

اخلااارج. وهبااذا ال تاا  ر عليهااا احلااواجز اجلمركيااة. وماا  سااارت الدولااة  تااذهب إىل
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فأل اااا تساااري علاااى نظاااام الاااذهب  وتكساااب مجياااع فوائاااده    علاااى هاااذه السياساااة
يصاااب  مااان   وتتجناااب مشااااكله  وال يصااايبها مناااه أي ضااارر  بااال علاااى العكاااس
 مصلحتها  ومن احملتم عليها اتباع نظام الذهب والفضة ليس غري. 

 ةنظام الفض
أن الفضاة هاي أسااس الوحادة   يقصد بنظام الفضة  أو األساس الفضي

وبقااوة إبرائيااة غااري حماادودة  وقااد كااان   ن معااد ا يتمتااع  ريااة الضاارظأو   النقديااة
هاااذا النظاااام معروفااااً مناااذ القااادمي  فكاااان يف الدولاااة اإلساااالمية ساااائراً ماااع نظاااام 

و ااال نظاااام الاااذهب  وكاااان عناااد بعاااح الااادول نظاااام نقااادها األساساااي وحاااده. 
حيااااث اسااااتبدلت يف تلااااك   1930الفضااااة معمااااواًل بااااه يف اهلنااااد الصااااينية حاااا  

السااانة القااار  الاااذهيب بقرشاااها الفضاااي. ونظاااام الفضاااة كنظاااام الاااذهب يف كااال 
تفاصيله  ولذلك كان من السهل اجلمع بني النظام الذهيب  والنظاام الفضاي يف 

قائمة على  الرسول الدولة الواحدة. وقد كانت الدولة اإلسالمية منذ هجرة 
أن تظل هذه السياساة النقدياة من سياسة الذهب  وسياسة الفضة معاً  وال بد 

قائمااة علااى األساااس الااذهيب  واألساااس الفضااي معاااً. أي  ااب أن يكااون النقااد 
  ذهباً وفضة  ساواء أكاان هاو عيناه متاداواًل  أو كاان هنالاك نقاد ورقاي متاداول

 . يف كل مكان معني  مقابله ذهب وفضة
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 النقود املعدنية
  ال ي نكن وجودها  يرجع االقتصاديون أنواع النقود املعدنية املختلفة

. فاألول هو ام املعدن الفردي  ونظام املعدننينظ :إىل نوعني رئيسيني مها
النظام الذي تكون النقود الرئيسية فيه قاصرة على مسكوكات معدن واحد. 

الذي تكون املسكوكات الذهبية والفضية  فهو  وهو نظام املعدنني  وأما الثام
  :على السواء نقوداً رئيسية. ونظام املعدنني هذا يتضمن توفر  الث صفات

 قوة إبراء غري حمدودة. والفضية أن تكون للمسكوكات الذهبية  -األوىل 
 أن تتوفر حرية الضرظ ابلنسبة لسبائك املعدنني.  -والثانية 
 .  قانونية بني قيم ي املسكوكات الذهبية والفضية أن يكون هنا  نسبة -والثالثة 

ونظااااام املعاااادنني نتاااااز أبنااااه  عاااال كميااااة النقااااود الاااا ي  ااااري هبااااا التااااداول 
عظيماااة. إذ تساااتعمل مساااكوكات املعااادنني معااااً نقاااوداً رئيساااية. وباااذلك حتاااتفظ 
األمثاااان عساااتو  مرتفاااع. وهاااذا مااان شاااأنه أن يشاااجع علاااى ز دة اإلنتااااج. وهاااو  

ماااااة النقاااااود أكثااااار  باااااا ً. وباااااذلك تكاااااون األمثاااااان أقااااال عرضاااااة كاااااذلك  عااااال قي
وبااذلك يظهاار   للتغيااريات الشااديدة الاا ي تاا دي إىل اضااطراظ احلالااة االقتصااادية

 أن استعمال معدنني من النقود املعدنية خري من استعمال معدن واحد. 

 النقود الورقية
  :النقود الورقية  ال ة أنواع هي

أوراي ملثل كمية مان الاذهب والفضاة علاى  . وهينقود ورقية انئبة - 1
شكل نقود أو سبائك  مودعة يف مكان معنّي  هلاا مان القيماة املعدنياة ماا هلاذه 
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األوراي مااان القيماااة اال ياااة  وتصااارف هباااا لاااد  الطلاااب. ويف هاااذه احلالاااة يقاااوم 
أنااااه بااااداًل ماااان أن تتااااداول   التااااداول علااااى النقااااود املعدنيااااة. وكاااال مااااا يف األماااار

 م هذه األوراي مقامها ابعتبارها وئبة عنها. تقو   بنفسها
ـــة وثيقـــة - 2 . وهاااي أوراي يتعهاااد املوقاااع عليهاااا بااادفع مبلاااش نقـــود ورقي

معني من النقود املعدنية حلاملها  وتتوقف قيمتها يف التاداول علاى ماا يتاوفر مان 
الثقة يف املوقع عليها  وعلاى قدرتاه يف الوفااء بتعهاده. فاألذا كاان مو وقااً باه لاد  

سهل استعماهلا يف التداول كاملسكوكات. والنوع الرئيسي هلذه النقاود   جلمهورا
هي األوراي املصرفية  ال ي يصدرها مصرف معروف ومو وي باه لاد  اجلمهاور. 

ال حياتفظ   النقاود الورقياة الو يقاة  إالّ أن األوراي املصرفية هذه  أو بعبارة أخر 
قاادار ماان الااذهب يساااوي قيمتهااا ع  مصاادرها  سااواء أكااان البنااك أم احلكومااة

كما هاي احلاال يف النقاود الورقياة النائباة  بال حياتفظ املصادر الاذي يصادر    ملاماً 
ضاماوً   ابحتيااطي معادم  يف األوقات العادياة  النقود الورقية الو يقة يف خزانته

أو   قاد تكاون  ال اة األرابع  أو الثلثاني  بنسابة معيناة مان قيمتهاا  هلذه األوراي
الاذي   لث  أو نسبة م وياة معيناة. فلاذلك يعتا  املقادار مان األوراي املصارفيةالث

نقاوداً ورقياة وئباة. يف حاني   يقابله ما يعادل قيمته ملامااً مان االحتيااطي املعادم
نقااااوداً ورقيااااة و يقااااة    الااااذي ال يقابلااااه احتياااااطي معاااادم  يعتاااا  املقاااادار الباااااقي

حيااااتفظ   ور يف املوقااااع عليهااااا. فمااااثالً تسااااتمد قوهتااااا يف التااااداول ماااان  قااااة اجلمهاااا
ابحتيااااطي معااادم قااادره   يف خزائناااه  مصااادر األوراي  مصااارفاً كاااان أو حكوماااة

عشاااارون مليااااووً ماااان الاااادونري  ويصاااادر نقااااوداً ورقيااااة قاااادرها أربعااااون مليااااووً ماااان 
الاادونري. فالعشاارون مليااووً ماان األوراي املصاارفية  أي ماان النقااود الورقيااة الاا ي ال 

هااي نقااود ورقيااة و يقااة  والعشاارون مليااووً ماان النقااود   حتياااطي معاادميقابلهااا ا
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 هي نقود ورقية وئبة.   الورقية  ال ي يقابلها احتياطي معدم مساو لقيمتها
فالدولة ال ي تضع ذهباً أو فضة يساوي قيماة النقاود الورقياة    وعلى هذا

كاملاااة. أماااا تعتااا  نقاااوداً الااا ي أصااادرهتا ملامااااً  تعتااا  نقودهاااا نقاااوداً ورقياااة وئباااة  و 
الورقياة كاملاة   ال يسااوي قيماة النقاود  الدول ال ي تضع معادوً مان ذهاب  أو فضاة

 .  فألن هذه النقود تسمى نقوداً و يقة  وإ ا يساوي جزءاً من قيمتها
إلزامياة.   وتسمى أيضااً نقاوداً ورقياة نقود ورقية غري قابلة للصرف - 3

  و،علهااااا ديااااة. وهااااي أوراي تصاااادرها احلكوماااااتويطلااااق عليهااااا اساااام األوراي النق
نقاااااوداً رئيساااااية  ولكنهاااااا ال تصااااارف باااااذهب أو فضاااااة  وال يضااااامنها احتيااااااطي 

  بشاااأ ا قاااانونولكااان يصااادر   أو أوراي مصااارفية يبنكناااوت   أو فضاااة  ذهاااب
 .يعفي املصرف الذي أصدرها من التزام صرفها ابلذهب أو الفضة

 إصدار النقود
ع لقااايم السااالع  واألجااار هاااو تقااادير اجملتماااع لقااايم الاااثمن هاااو تقااادير اجملتمااا

اجلهود. والنقود هي الشيء الذي يع  به عن هذا التقادير. وهاي الشايء الاذي 
نكننااا ماان قياااس الساالع املختلفااة  واجلهااود املختلفااة  وردهااا إىل أساااس واحااد  

دهاا فتسهل عندئذ املقارنة بني السلع املختلفة  واملقارنة بني اجلهاود املختلفاة  بر 
إىل وحاااادة هااااي املقياااااس العااااام. و ااااري دفااااع الااااثمن للساااالعة  وإعطاااااء األجاااارة 

 على أساس هذه الوحدة.   لسجري
وتقااادر قيماااة النقاااود عقااادار ماااا فيهاااا مااان القاااوة الشااارائية. أي عقااادار ماااا 
يستطيع اإلنسان احلصول بواسطتها على سلع  أو جهاود. وعلاى ذلاك فاال باد 
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قااوة   عاان تقاادير اجملتمااع لقاايم الساالع واجلهااود الااذي يعاا   أن تكااون للشاايءماان 
شرائية  ح  يكاون نقاداً  أي قاوة يساتطيع كال إنساان بواساطتها احلصاول علاى 

 السلع واجلهود. 
أن تكون هلذا الشيء قوة ذاتية  أو يستند إىل قوة من واألصل أنه ال بد 

اً  إال ذاتية  أي أن يكون هو نفسه ذا قيمة معت ة عند الناس  حا  يكاون نقاد
أن منهااا ماان جعلاات نقودهااا قااوة   أن الواقااع يف إصاادار النقااود عنااد دول العااامل

ذاتية  أو تستند إىل قوة ذاتية  ومنهاا مان جعلات نقودهاا نقاداً اصاطالحياً  أي 
تصااطل  علااى شاايء أنااه نقااد  و،عاال فيااه قااوة شاارائية. وتسااري الاادول يف إصاادار 

ى النظااام الااورقي اإللزامااي. أمااا إمااا علااى نظااام الااذهب الفضااة  وإمااا علاا  النقااود
الاادول الاا ي تسااري علااى نظااام الااذهب والفضااة فأل ااا تتبااع أساالوبني يف اإلصاادار. 

أساالوظ  مأحاادمها األساالوظ املعاادم  سااواء أكااان األساالوظ املعاادم الفااردي  أ
املعدنني. والثام األسلوظ الورقي. فاألسالوظ املعادم هاو أن  ارج مساكوكات 

ضااارظ قطعااااً مااان الاااذهب أو الفضاااة بقااايم  تلفاااة  مبنياااة ذهبياااة أو فضاااية  أبن ت
علااى وحاادة نقديااة تنسااب إليهااا قاايم كاال النقااود والساالع املختلفااة  وتسااك كاال 
قطعة على أساس بنائها على هذه الوحدة  وتوضع هذه القطع نفساها للتاداول 

الاااا ي تسااااري علااااى نظااااام الااااذهب   نقااااوداً للدولااااة. واألساااالوظ الااااورقي يف الاااادول
أن تساتعمل الدولاة نقاداً ورقيااً  أي عملاة ورقياة قابلاة للتحويال إىل هاو   والفضة

أن ،عاال النقااود الورقيااة   إحاادامها  الااذهب والفضااة  وتساالك يف ذلااك طااريقني
ملثاال كميااة ماان الااذهب والفضااة علااى شااكل ساابائك  أو نقااود مودعااة يف مكااان 

وتصاارف هبااا  معااني  هلااا ماان القيمااة املعدنيااة مااا هلااذه األوراي ماان القيمااة اال يااة 
فهااي   وهااذا مااا يساامى ابلنقااود الورقيااة النائبااة. أمااا الطريقااة الثانيااة  الطلااب  لااد
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أن  عاال النقاااد الاااورقي أوراقااااً يتعهااد املوقاااع عليهاااا بااادفع مبلااش معاااني مااان النقاااود 
هلاا مان   وال ملثل هذه النقود الورقية كمية مان الاذهب والفضاة  املعدنية حلاملها

النقااود املصاادرة ماان القيمااة اال يااة  باال حيااتفظ املصاادر  القيمااة املعدنيااة مااا هلااذه
ابحتياااطي معاادم ماان   يف خزائنااه  سااواء أكااان مصاارفاً أم دولااة  الااذي يصاادرها

الذهب والفضة أقل من قيمتها اال ية. وذلك أبن حياتفظ بثال اة أرابع القيماة  
يصااادر  أو الثلثاااني أو الثلاااث أو الرباااع أو نسااابة م وياااة مااان قيمتهاااا اال ياااة  كاااأن

وحياتفظ خبزائناه عبلاش   املصرف أو الدولة نقداً ورقياً عبلاش مخسامائة ملياون ديناار
ماااائ ي ملياااون ديناااار فقاااا مااان الاااذهب والفضاااة. ويسااامى هاااذا الناااوع مااان النقاااد 
الورقي النقود الورقية الو يقاة. وقاد اصاطل  علاى إعطااء االحتيااطي املعادم اسام 

 أو غطاء الذهب.   احتياطي الذهب
  يف مجياع هاذه احلااالت  فاألن الدولاة الا ي تصادر النقاد  أي حاال وعلى

 تكون سائرة على نظام الذهب. 
يتباااني أن األشاااياء الااا ي تكاااون هلاااا قاااوة ذاتياااة  وهاااي الاااذهب   ومااان هناااا

تكون هي بذاهتا نقوداً  وتكون أساساً تستند إليها النقود. وكل ماا يف   والفضة
ة لااه  ال  تلاف  ماان شااكل معااني  أن كاال بلااد يصااطل  علاى صاافة معيناا  األمار

ووزن معااني  ونقااش معااني حاا  يكااون نقاادها الااذي يتميااز عاان نقااد سااواها. أو 
تصااطل  هااي علااى نقااود ورقيااة وئبااة تسااتند إىل الااذهب والفضااة  يتااداول هبااا يف 
الااداخل واخلااارج  أو يتعاماال هبااا مااع اخلااارج. وتصااطل  علااى نقااود ورقيااة و يقااة 

اال ياااة  بغطااااء مااان الاااذهب  أي يوضاااع هلاااا  تغطاااى بنسااابة معيناااة مااان قيمتهاااا
احتياااطي عقاادار أقاال ماان قيمتهااا ماان الااذهب. وتكااون هااذه األوراي علااى صاافة 
 معينة  ورسم معني ح  يكون نقد البلد الذي أصدرها يتميز عن نقد سواها. 
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فأل ا تصادر أوراقااً نقدياة   أما الدول ال ي تسري على نظام الوري اإللزامي
بساااعر حمااادود.   أو أي معااادن نفااايس  أو فضاااة  ويااال إىل ذهااابغاااري قابلاااة للتح

فاهلي ة ال ي تصدر هذه األوراي النقدية غاري ملزماة بتحويال هاذه األوراي النقدياة 
عنااااادما يطلاااااب األفاااااراد هاااااذا   إىل ذهاااااب بساااااعر معاااااني (أي هاااااذا البنكناااااوت)

ل يعت  سالعة مثا  أو عند هذه الدولة  التحويل. وإ ا الذهب يف مثل هذا البلد
حساب  اروف العارض والطلاب.   يتغاري مثناه باني وقات وخخار  سعلة أخر  ةأي

وال يضااامن هاااذه األوراي النقدياااة احتيااااطي معااادم  وال تصااارف بنقاااود معدنياااة. 
ولايس هلااا إال قيمااة قانونياة  ولاايس هلااا قاوة ذاتيااة  وال تسااتند إىل قاوة ذاتيااة. وإ ااا 

ون هااو الااذي منحهااا قااوة هااي وحاادة اصااطل  عليهااا لتكااون أداة للتبااادل  والقااان
لتكون أداة للتبادل  يستطيع هبا اإلنسان احلصول على السلع واجلهود  وتكون 

 قوهتا من قوة الدولة ال ي أصدرهتا  وال ي ا ذهتا نقداً هلا. 
فااااألن كاااال بلااااد يسااااتطيع أن   ومااااا دام النقااااد يصاااادر علااااى الوجااااه املتقاااادم

واجلهااود  إذا كاناات يف  يعاا  بااه عاان تقاادير اجملتمااع للساالع  يصااطل  علااى شاايء
هذا الشيء القوة الشرائية ال ي يستطيع هبا اإلنساان احلصاول علاى سالع وجهاود 

تسااتطيع كاال دولااة أن تصاادر نقااداً علااى   ماان هااذا البلااد. وعلااى هااذا األساااس
صفة معينة ال  تلف  تع  به عن تقدير اجملتمع لقيم السالع واجلهاود  أي نقاداً 

ابملقاادار الااذي   هااذا البلااد علااى الساالع واجلهااود كاال إنسااان أن حيصاال ماان  ُنّكاان
  النقااود ههبااذوضااع هلااذا النقااد. وهااي الاا ي تفاارض علااى الاادول األخاار  االعااماف 

 عقدار ما يستطيعون به احلصول منها على السلع واجلهود. 
وال حتتاااج الدولااة إىل االسااتناد إىل صااندوي النقااد الاادو   وال إىل البنااك 

وإ اااا تكفاااي قاااوة   ركااازي  وال أي شااايء مااان هاااذا مطلقااااً الااادو   وال إىل بناااك م
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الوحدة يف احلصاول علاى السالع واجلهاود ألن ،علهاا نقاداً. إماا لاذاهتا كالاذهب 
والفضة  وإما الستنادها إىل الذهب والفضاة  كاالنقود الورقياة النائباة  فأل اا ملثال 

معاااني مااان  قيمتهاااا اال ياااة مااان الاااذهب والفضاااة. وإماااا ألن هلاااا احتياطيااااً عقااادار
الاااااذهب والفضاااااة  كاااااالنقود الورقياااااة والو يقاااااة. وإماااااا لقااااادرهتا علاااااى أن يساااااتطيع 

 سلع وجهود  كاألوراي النقدية أي البنكنوت. على اإلنسان احلصول هبا 
وقاااد كانااات الااادول تتعامااال ابلاااذهب والفضاااة  وتصاااطل  كااال دولاااة علاااى 

هااا.   يتميااز هبااا نقاادها عاان نقااود غري   صاافة معينااة ال  تلااف للااذهب والفضااة
املتخاذة   صارت الدولة الواحدة تصادر نقاوداً ورقياة ماع النقاود الذهبياة والفضاية

هلاااا صااافة معيناااة ال  تلاااف.   اصاااطلحت الدولاااة الواحااادة علاااى إصااادار أوراي 
نقديااااة  مااااع بقاااااء النقااااود الذهبيااااة والفضااااية. فكااااان يف العااااامل نقااااود معدنيااااة ماااان 

أو تغطاى باذهب وفضاة    فضاةالذهب والفضة  ونقود ورقية حتاّول إىل ذهاب و 
راي نقديااة ال تسااتند إىل شاايء. ومنااذ انتهاااء احلاارظ العامليااة الثانيااة حاا  ساانة و وأ

النقاود املعدنياة  والنقاود  :كانت النقاود تتكاّون مان ناوعني رئيسايني مهاا   1971
صااار العااامل كلااه يسااري علااى نظااام   1971الورقيااة أبنواعهااا الثال ااة. ومنااذ ساانة 

حااااني عمااااد نيكسااااون رئاااايس الااااوال ت املتحاااادة   لزامااااي وحاااادهالنقاااد الااااورقي اإل
إىل إعاااالن  اياااة اتفاقياااة بريتاااون وودز  وفاااك ارتبااااال الااادوالر   األمريكياااة حين اااذ

 ابلذهب. 

 سعر الصرف
أي اسااتبدال العملااة بعضااها باابعح.   الصاارف هااو اسااتبدال عملااة بعملااة

ذهب وهاااو يكاااون إماااا اساااتبدال عملاااة بعملاااة مااان جااانس واحاااد  كاساااتبدال الااا
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ابلاااذهب  والفضاااة ابلفضاااة  وإماااا اساااتبدال عملاااة بعملاااة مااان جنساااني  تلفاااني   
ة  والفضااة ابلااذهب. أمااا اسااتبدال عملااة بعملااة ماان ادال الااذهب ابلفضاااباااتاكاس

ألناه راب وهاو  ؛رال فياه التما ال  وال  اوز فياه التفاضال مطلقااً اتااجنس واحاد فيش
النقدي الذي نكان حتويلاه  تبدال الوريادال الذهب ابلذهب  واساتباحرام  كاس

 إىل قيمته من الذهب ابلذهب  ولذلك ال يوجد يف هذه احلالة سعر الصرف. 
وأمااااا اسااااتبدال عملااااة بعملااااة ماااان جنسااااني  تلفااااني  كاسااااتبدال الااااذهب 

نه  وز بشرال ألابلفضة  واستبدال اجلنيه اإل ليزي ابلدوالر  والروبل ابلفرنك  ف
ر هااي سااعر الصاارف. فسااعر الصاارف هااو التقااابح  وتكااون نساابة أحاادمها لآلخاا
 نسبة االستبدال بني عملتني  تلفتني. 
هو حاجة أحد املصطرفني إىل العملة   والذي حيمل الناس على الصرف

يف   يف العملاااة املتداولاااة  الااا ي بياااد املصاااطرف اآلخااار. أماااا الصااارف باااني النااااس
ويكون  نه واض  ألالدولة الواحدة  كصرف الذهب ابلفضة  والفضة ابلذهب ف

ألن الدولااة تسااري علااى النظااام الااذهيب  والنظااام الفضااي   ؛بااني الااذهب والفضااة
ويكاون بااني العملتااني ساعر الصاارف. وهااو يقاارر حساب سااعر السااوي  وال ضاارر 
ماان تغااري سااعر الصاارف بااني العملااة الواحاادة الاا ي تسااتعملها الدولااة ماان جنسااني 

  تلفني  ألنه كتغرّي سعر السلع. 
  تلفتاااني لااادولتني  أو أكثااار  فهاااذا هاااو الاااذي أماااا الصااارف باااني عملتاااني

وبياااان احلكااام   توجااد مناااه املشااااكل. لاااذلك كاااان ال باااد مااان  ثاااه ابعتبااااره واقعااااً 
 الشرعي فيه  ويف سعر الصرف من حيث هو. 

أمااا ابعتباااره واقعاااً فااألن الاادول تتبااع أنظمااة  تلفااة  وخيتلااف وضااع الاادول 
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تتباااع النظاااام الاااورقي اإللزاماااي. عااان وضاااع الااادول الااا ي   الااا ي تتباااع نظاااام الاااذهب
فحاااااني تتباااااع عااااادة دول نظاااااام الاااااذهب  فاااااألن ساااااعر الصااااارف بينهاااااا  أو نسااااابة 

أن تظال اثبتاة تقريبااً. فاألن كانات تساري علاى مان ال باد   االستبدال بني عمالهتا
  األساالوظ املعاادم فاااألمر  اااهر. ألنااك يف الواقااع ال تسااتبدل عملتااني  تلفتااني

تبعاً لظروف العرض والطلب   هما ابلنسبة لسخر قد تتغري قيمة كل واحدة من
اخلاصاااة بكااال منهماااا  وإ اااا أنااات تساااتبدل ذهبااااً باااذهب  وكااال ماااا يف األمااار أن 

أو   الذهب قد طبع عليه يف إحد  الدول شعار  أو صورة  تلفاة عان الشاعار
الصورة ال ي طبعت عليه يف الدولة األخر . وسعر الصارف باني الادولتني يكاون 

نساابة بااني وزن الااذهب الصااايف يف عملااة الدولااة األوىل  ووزن الااذهب ال  عندئااذ
الصااااايف يف عملااااة الدولااااة الثانيااااة. وسااااعر الصاااارف بااااني الاااادول الاااا ي تتبااااع نظااااام 

يتوقفاان علاى نفقاات نقال   ال نكن أن يتغري إال داخل حدين معيناني  الذهب
الااااذهب بينهمااااا. ويطلااااق عليهمااااا اصااااطالح حااااّدي الااااذهب  وحيااااث إن هااااذه 

أن نقاول إن  -بشايء مان التجااوز-فيمكننا   فقات تكون يف الغالب صغريةالن
سعر اثبت تقريباً. وإن كانات   بني البالد ال ي تتبع نظام الذهب  سعر الصرف

الاابالد تسااري علااى أساالوظ النقااود الورقيااة النائبااة  فأل ااا تكااون يف موضااوع سااعر 
  ألنه يف هذه احلالاةكما هي احلال يف األسلوظ املعدم سواء بسواء.    الصرف

أناه باداًل مان أن   يقوم التداول يف الواقع على النقاود املعدنياة. وكال ماا يف األمار
ولااذلك   تتاداول بنفساها  تقااوم هاذه النقاود الورقيااة مقامهاا ابعتبارهاا وئبااة عنهاا

بال أتخاذ حكمهاا يف كال شايء. وأماا إن    أتخذ وضعها ملاماً يف سعر الصارف
  أساالوظ النقااود الورقيااة الو يقااة  أي البنكنااوت  فأل ااا كاناات الاابالد تسااري علااى

إال أن الاذهب يغطاي جازءاً مان قيمتهاا    وإن كانت ساائرة علاى النظاام الاذهيب
وليس هو قيمتها كلهاا. ولاذلك  تلاف قيمتهاا  ساب احتيااطي الاذهب الاذي 
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هلا  ويتكون بينهما سعر الصرف. إال أن سعر الصرف هذا يظل اثبتاً  وتسهل 
فتاااااه  ألناااااه يتوقاااااف علاااااى نسااااابة احتيااااااطي الاااااذهب  وهاااااي كمياااااات معروفاااااة معر 

 واضحة. 
فألنااااه ينشااااأ عندئااااذ   وأمااااا إذا اتبعاااات عاااادة دول النظااااام الااااورقي اإللزامااااي

نااه عنااد امتناااع حتوياال العملااة إىل ذهااب ألموضااوع حتديااد سااعر الصاارف بينهااا. ف
عر هااي كيااف يتحاادد ساا  بسااعر حماادود  فااألن املشااكلة الاا ي تواجااه الاادول حين ااذ

 الصرف بني هذه الدول ال ي تتبع النظام الورقي اإللزاميو
هاي سالع  تلفاة   هاو أن العماالت الورقياة املختلفاة  وحل هذه املشاكلة

ال لاااذاهتا  وإ اااا لقااادرهتا   يتاااداوهلا النااااس يف الساااوي النقااادي العااااملي. ويشااامو ا
ل بااني لااذلك فااألن نساابة االسااتبدا ؛علااى شااراء ساالع أخاار  يف مواطنهااا األصاالية
يتحااادد تبعااااً للقاااوة الشااارائية لكااال   عملتاااني ورقيتاااني  أو ساااعر الصااارف بينهماااا

فساعر الصارف هاو نسابة االساتبدال باني   منهما يف موطنها اخلاال. وعلى هاذا
عملتني. فلو كانت مصر وإيطاليا تتبعان النظام الاورقي  وكانات اللارية اإليطالياة 

وكاان اجلنياه املصاري تشامي باه تشمي هبا يف إيطاليا عشر وحدات من السالع  
لكانااات نسااابة االساااتبدال بينهماااا هاااي جنياااه   يف مصااار مائاااة وحااادة مااان السااالع

مصاااري واحاااد لكااال عشااار لاااريات إيطالياااة. إال أن ساااعر الصااارف هاااذا نكااان أن 
يتبااادل الناااس هبااا يف   ألن العمااالت الورقيااة هااي عبااارة عاان ساالع  تلفااة ؛يتغااري

ال لاااذاهتا  وإ اااا لقااادرهتا علاااى شاااراء سااالع   الساااوي النقااادي العااااملي  ويشااامو ا
وجهاااود مااان البلااادان الااا ي أصااادرهتا  فمتفاااع قيمتهاااا اب فااااض أساااعار السااالع يف 
مواطنها األصلية  وتنخفح ابرتفاع أسعار تلك السلع. فمنفعة العملة األجنبية 
عناادو تتوقااف علااى قوهتااا الشاارائية. فااألن زادت هااذه القااوة زادت منفعتهااا لاادينا  
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للحصاول علاى كمياة تقابلهاا مان   استعدادو لدفع كمية أك  من عملتنا وازداد
العملاااة األجنبياااة. وإن قلااات هاااذه القاااوة قلااات منفعاااة تلاااك العملاااة لااادينا  وقااال 

للحصااااول علااااى كميااااة ماااان العملااااة   اسااااتعدادو لاااادفع كميااااة كباااارية ماااان عملتنااااا
يف   ألن تلاااااك العملاااااة األجنبياااااة صااااارت ال تساااااتطيع أن تشااااامي هباااااا ؛األجنبياااااة

تشااميه هبااا  يف حااني أن عملتنااا ال تاازال  كنااتابلقاادر الااذي    مواطنهااا األصاالية
حمافظة على 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 

ن القصااد ماان الصاارف جنيااه إ لياازي  فااألن سااعر الصاارف يكااون متعاااداًل  ويكااو 
هو احلصول على ساد احلاجاة مان البضاائع اإل ليزياة  ولاذلك ال حيصال إقباال  

علاى اجلنياه اإل ليازي يف باالدو. ولكان لاو ارتفاع مساتو  األساعار   وال إعراض
فااألن اجلنيااه اإل لياازي   عنادو إىل مااائتني  وبقااي مسااتو  األسااعار يف إ لاما مائااة

يصب  سعر الصرف هو جنيه مصري لنصف جنياه يف بالدو تتضاعف قيمته  ف
فيحصاال اإلقبااال علااى اجلنيااه اإل لياازي ال فاااض األسااعار يف إ لااما    إ لياازي

ويقل اإلقبال على اجلنيه املصري الرتفاع األسعار يف مصار. ويمتاب علاى ذلاك 
أن طلب اإل ليز للجنيهات املصارية سايقل  وابلتاا  سايقل إقبااهلم علاى السالع 

ية. وسيفضلون عليها حتماً سالعهم احلالياة. ألن أساعار السالع املصارية قاد املصر 
بينمااا أسااعار الساالع املنتجااة عناادهم قااد  لاات كمااا هااي.   ارتفعاات إىل الضااعف

وهكاااذا يتغاااري ساااعر الصااارف تبعااااً لتغاااري أساااعار السااالع يف البلاااد الااا ي أصااادرت 
بساابب ز دة   العملااة. ولااو ارتفااع مسااتو  األسااعار يف بلااد مااا عنااه يف بلااد خخاار

فتاانخفح القيمااة   أن يتغااري بينهماااماان النقااود مااثاًل  فااألن سااعر الصاارف ال بااد 
 اخلارجية لعملة الدولة ال ي ارتفعت األسعار فيها.



 284 

تتمشاى ماع   باني عملاة دولاة ماا والعماالت األجنبياة  إن أسعار الصرف
ان بااني أسااعار الصاارف للعمااالت األجنبيااة فيمااا بينهااا  ععااىن أنااه لااو كاا  العالقااة

أو     لااااااارية إيطالياااااااة200  ر ل إيااااااارام  أو ي100الااااااادينار العراقاااااااي يعاااااااادل ي
  بااااني العمااااالت األجنبيااااة هااااذه  فااااألن أسااااعار الصاااارف    فرنااااك فرنسااااي400ي

فرنكااااات  4ر ل واحااااد إياااارام ي لريتااااني إيطاااااليتني  أو   تكااااون يف إيااااران هااااي
أو نصاااف ر ل لااارية إيطالياااة واحااادة ي فااارنكني فرنسااايني    فرنساااية. ويف إيطالياااا

لاااو كانااات كااال دولاااة تااام  القيماااة   إيااارام وهكاااذا. وهاااذا هاااو ماااا حيااادث فعاااالً 
تتغاااري تبعااااً لتغاااري مساااتو  األساااعار فيهاااا  وال تفااارض القياااود   اخلارجياااة لعملتهاااا

الثقيلااة علااى حركااة التجااارة الدوليااة  وعلااى حتوياال النقااد األجناايب إىل نقااد حملّااي  
لكااان قاااد حتااااول دولاااة احملافظاااة علاااى القيماااة أو النقاااد احمللّاااي إىل نقاااد أجنااايب. و 

اخلارجيااااة لعملتهااااا رغاااام ارتفاااااع األسااااعار فيهااااا  وذلااااك بواسااااطة حتديااااد طلااااب 
عاان طريااق التقلياال ماان رخااص االسااترياد   املسااتوردين فيهااا علااى الساالع األجنبيااة

قااد خيتاال التناسااب بااني أسااعار الصاارف املختلفااة يف   مااثاًل. ويف مثاال هااذه احلالااة
ال نكان أن   ة. فهذا االخاتالف يف التناساب باني أساعار الصارفالبالد املختلف

حيااادث إالّ إذا فرضااات بعاااح الااادول قياااوداً علاااى عملياااات النقاااد األجنااايب فيهاااا. 
فألن التاجر قد ياتمكن مان اساتبدال العملاة   وذلك ألنّه إن مل توجد هذه القيود
 أساعار فينتج إعادة التناسب مرة أخار  باني  فريب   ويتهافت الناس على ذلك

الصاارف املختلفااة. وهااذه القيااود علااى املعااامالت الصاارفية  اااهرة شااائعة يف كثااري 
ماان الاابالد يف ساات احلاارظ  ويف حاااالت االخااتالل االقتصااادي الشااديد  الااذي 

الا ي تقياد   أن قيماة عملاة الدولاة  قد يلم هبا. وإننا لنجد يف مثل هذه األوقاات
تبعاااً لسنظمااة النقديااة   ن بلااد إىل خخاار تلااف ماا  معامالهتااا النقديااة هبااذه القيااود

يظال ساعر   املتبعة يف كل بلد. ففاي البلاد الاذي فياه نظاام ساعر الصارف املوحاد
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إذ يشااميها البنااك   اثبتاااً   بااني عملتااه  وعملااة الدولااة املااذكورة  الصاارف الر ااي
املركزي  والبنو  املرخص هلا عزاولة عمليات النقد األجنيب بسعر اثبت  ويبيعها 

 سعر اثبت.ب
تتباااع نظاااام ساااعر الصااارف املوحاااد  والااا ي ال يتعهاااد ال أماااا يف الااابالد الااا ي 

العماالت األجنبياة بساعر معاني  فاألن أساعار   فيها البنك املركزي بشاراء  أو بياع
تبعاااً لظااروف العاارض والطلااب.   هااذه العمااالت األجنبيااة تتغااري بااني وقاات وخخاار

ات أساااااعار العماااااالت يف الااااابالد الااااا ي تسااااام  بتغاااااري   ويوصاااااف نظاااااام الصااااارف
تبعاً لظروف العرض والطلب  أبنه نظام أساعار الصارف املتغارية.   األجنبية فيها

قااااد ال تنشااااأ فقااااا عاااان تغااااريات مسااااتو ت   ويالحااااظ أن أسااااعار الصاااارف فيااااه
األساااعار بيناااه وباااني الااابالد األخااار   وإ اااا قاااد تنشاااأ أيضااااً بسااابب حتدياااد حركاااة 

احلسااابية للاادول املختلفااة ألي ساابب. ويف التجااارة الدوليااة  أو اخااتالل املااوازين 
بعح البالد يكون نظام أسعار الصرف املتغرية مساموحاً باه قاانووً كلبناان  فألنّاه 
بلد تسم  فيه احلكومة بتغري أسعار الصرف تبعاً للتغريات اليومياة الطارئاة علاى 
 روف العرض والطلب. ويف بعح البلدان األخر  يكون نظام أسعار الصارف 

ترمااي إىل   قااد توجااد فيااه معااامالت بااني األفااراد   إنوعاااً. ولكنااه مااع ذلااكاملتغااري
بيع أو شراء عمالت  أو حساابت أجنبية  أبسعار  تلف كال االخاتالف عان 

 األسعار الر ية. 
هاذا هااو الصارف  وسااعر الصارف لااد  الادول القائمااة يف العاامل. وبعبااارة 

بلادان العاامل. أماا احلكام هذا هو واقاع الصارف  وواقاع ساعر الصارف يف   أخر 
فاااألن الدولاااة اإلساااالمية تساااري علاااى   وساااعر الصااارف  الشااارعي ابلنسااابة للصااارف

هلاااا   اً  أم جعلتاااه نقاااوداً ورقياااة وئباااةااً معدنيااااه نظامااااواء أجعلتاااانظاااام الاااذهب  سااا
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ة مساااو  لقيمتهااا اال يااة ملاماااً  وسااواء جعلاات للنقااد امقاباال ماان الااذهب والفضاا
ألنااه حكاام  ؛مل ،عاال  فأل ااا ملزمااة ابلسااري عليااه م تلااف أاملعاادم صاافة معينااة ال 

رعي  وتمتاااب علياااه عااادة أحكاااام شااارعية. والصااارف يف داخلهاااا باااني اجلااانس اشااا
الواحاد  اب فياه التما اال  وال  اوز فياه التفاضاال. وكاذلك الصارف يف خارجهااا 

ر. وأماااا اس الواحاااد ال خيتلاااف مطلقااااً. فااااحلكم الشااارعي واحاااد ال يتغيااااباااني اجلنااا
فألنااه  ااوز فيااه التفاضاال والتما اال  كالصاارف بااني   رف بااني جنسااني  تلفاانيالصاا

ري يف اة. وال فاااالااذهب والفضااة  علااى شاارال التقااابح يااداً بيااد ابلااذهب والفضاا
رعي واحاد ال يتغاري. األّن احلكام الشا ؛ذلك باني الصارف يف الاداخل ويف اخلاارج

د  اياااداً بيااا ة يف الاااداخلاب والفضاااافكماااا جااااز التفاضااال يف الصااارف باااني الذهااا
وز التفاضاال بينهمااا يف اخلااارج يااداً بيااد. وكااذلك احلااال يف الصاارف افكااذلك  اا

مااان النقاااود املعدنياااة    باااني عملاااة الدولاااة اإلساااالمية  وعماااالت الااادول األخااار 
أي الاااا ي هلااااا مقاباااال ماااان الااااذهب والفضااااة مساااااو ملاماااااً   والنقااااود الورقيااااة النائبااااة

اضااال عناااد اخاااتالف اجلااانس. ولكااان علاااى لقيمتهاااا اال ياااة  فألنّاااه  اااوز فيهاااا التف
شاارال أن يكااون يااداً بيااد يف الااذهب والفضااة  ولكاان ال  ااوز فيااه التفاضاال عنااد 

 ألّن التفاضل راب وهو حرام شرعاً. ؛احتاد اجلنس  بل  ب التما ل
أمااا النقااود الورقيااة الو يقااة  وهااي الاا ي يغطااى قساام ماان قيمتهااا  أي الاا ي 

اال يااة  فأل ااا تعتاا  قيمتهااا النقديااة عقاادار يكااون هلااا احتياااطي أقاال ماان قيمتهااا 
ماهلاااا مااان احتيااااطي  وتصااارف بعملتناااا اإلساااالمية علاااى هاااذا االعتباااار  وأتخاااذ 

وهبذا املقدار  حكم الصرف بني الذهب والفضة يف النقاد   حين ذ هبذا االعتبار
 املعدم  مع اعتبار قيمة االحتياطي فقا عند حساظ الصرف. 

إللزامياة  وهاي نقاود ليسات وئباة عان ذهاب أو فضاة  أما النقود الورقية ا
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فأل ااا أتخااذ حكاام النقاادين املختلفااني  فيجااوز   وال مسااتندة إىل ذهااب أو فضااة
 أن يكون ذلك يداً بيد.  من فيها التفاضل والتما ل  لكن ال بد

وعلااى هااذا فالصاارف بااني عملااة الدولااة اإلسااالمية وبااني عمااالت الاادول 
لتهاا ساواء بساواء. وجاائز أن يتفاضال الصارف كالصرف باني عم   األخر  جائز

أل ماااا مااان جنساااني  تلفاااني  علاااى شااارال أن يكاااون ياااداً بياااد ابلنسااابة  ؛بينهماااا
 للذهب والفضة. 

لاايس   ونساابة االسااتبدال بااني الااذهب والفضااة  أو سااعر الصاارف بينهمااا
اثبتااً ملاماااً  وإ ااا يتغااري  سااب سااعر السااوي للااذهب والفضااة. وال فااري يف ذلااك 

صاااارف يف الااااداخل  وبينااااه يف اخلااااارج. وكااااذلك احلااااال بااااني عملااااة الدولااااة بااااني ال
اإلسالمية وعمالت الدول األخار   فألنّاه جاائز أن يتغاري ساعر الصارف بينهماا. 

ال   بني عملة الدولاة اإلساالمية وعماالت الادول األخار   إالّ أن سعر الصرف
  :ي  ر يف الدولة اإلسالمية لسببني ا نني

اإلساااالمية متاااوفرة لاااديها مجياااع املاااواد اخلاااام الااا ي تلااازم أن الااابالد  :أحااادمها
لسمة وللدولة. فاال حتتااج إىل سالع غريهاا احتياجااً أساساياً  أو احتيااج ضارورة. 

 وهلذا تستطيع أن تستغت بسلعتها احمللية فال ي  ر فيها التغري. 
 حتتاجهاا مجياع  كاالبمول ماثالً    أن البالد اإلسالمية مللك سالعاً  :اثنيهما

وا هلااا مثنهااا ذهباااً. اعااااس إال إذا دفاها للناااع أن ملنااع بيعاااتطياااالاادول يف العااامل  وتس
لعها احمللياة  والا ي مللاك سالعاً حيتاجهاا مجياع ات عن غريها بساغاتاوالدولة ال ي تس

ال نكن أن ي  ر فيها تغيري سعر الصارف مطلقااً  فهاي الا ي تساتطيع أن   الّناس
 ية النقدية  وال يستطيع أحد أن يتحكم بعملتها. تتحكم يف األسواي العامل
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 التجارة اخلارجية

إىل املبادلااااة   بعااااد أن انتقاااال تعاماااال البيااااع والشااااراء ماااان مبادلااااة املقايضااااة
ازداد النشاااال التجاااري بااني األفااراد  وازداد تقساايم العماال بااني   بتوساايا النقااود

ماااااام يف البلاااااادان األفااااااراد يف البلااااااد الواحااااااد  وازداد تقساااااايمه بااااااني الشااااااعوظ واأل
املختلفاااة. وهكاااذا انتهاااى العهاااد الاااذي كاااان يعااايش فياااه الفااارد لنفساااه  وانتهااات 

ععاازل عاان غريهااا ماان   ش فيهااا كاال أمااة  أو كاال شااعبااألجيااال الاا ي كاناات تعياا
اة ايات احلياااة ماان مقتضاااة واخلارجياااعوظ واألماام  وأصاابحت التجااارة الداخلياااالشاا

 م. ايف العال
لياااة  والتجاااارة اخلارجياااة  أن التجاااارة الداخلياااة والفاااري باااني التجاااارة الداخ

هي عمليات البيع والشراء بني أفراد األّمة الواحادة  وهاذه ينطباق عليهاا أحكاام 
حا  وال إشاراف البيع ال ي ذكرها الفقهاء  وال حتتاج إىل أيّة مباشرة من الدولاة  

م يف البياااع اإلساااال يف إلااازام النااااس أبحكاااام  مباشااار  وإ اااا حتتااااج إىل إشاااراف عاااام
  والشراء  ومعاقبة املخالفني هلا  كأية عملية من عملياات املعاامالت  كاإلجاارة

فهاااي عملياااات البياااع والشاااراء الااا ي   وغاااري ذلاااك. أماااا التجاااارة اخلارجياااة  والااازواج
،ااري بااني الشااعوظ واألماام  ال بااني أفااراد ماان دولااة واحاادة. سااواء أكاناات بااني 

غاري األخار   يشامي بضااعة ماا مان دولاة كال منه   دولتني  أم كانت بني فردين
عالقاااة دولاااة بدولاااة. ولاااذلك  لينقلهاااا إىل باااالده  فهاااي كلهاااا تااادخل حتااات سااايطرة

تباشر الدولة منع إخراج بعح البضائع وإابحة بعضها  وتباشر موضاوع التجاار 
مطلقاً  وتباشار موضاوع التجاار مان غاري احلربيني واملعاهدين  فهي تباشر التجارة 

علااايهم يف التجاااارة اخلارجياااة  كالتجاااارة  ا رعا هاااا فيكفاااي اإلشااارافرعا هاااا. أمااا
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 إذ هم من العالقة الداخلية.   الداخلية
والتجااارة اخلارجيااة كاناات تنتقاال بااني الاادول بواسااطة األفااراد ماان التجااار  
فيااذهب الرجاال إىل بااالد أخاار  ليحضاار ،ااارة  فيقااوم بشااراء بضاااعة ينقلهااا إىل 

ىل بالد أخر  لبيعها  ح  حيضر مثنها لابالده  أو بالده. أو  خذ هو بضاعة إ
تقوم الدولاة بتنظايم هاذه   يشمي هبا بضاعة حيضرها لبالده  ويف مجيع احلاالت

التجاااارة  واإلشاااراف عليهاااا مباشااارة. ومااان أجااال ذلاااك وضاااعت مراكاااز هلاااا علاااى 
حدود البالد. وهذه املراكز هي ال ي يسميها الفقهاء مساا . إذ ينبغاي للخليفاة 

علااااى املواضااااع الاااا ي تنفااااذ إىل بااااالد الكّفااااار ماااان الطااااري    ن تكااااون لااااه مسااااا أ
هاي الا ي تشارف   فيفتشون مان ماّر هبام مان التجاار. فهاذه املساا  علاى احلادود

مباشاااارة علااااى التجااااارة الاااا ي تاااادخل الاااابالد  أو الاااا ي  اااارج منهااااا. أي ماااان أجاااال 
فهااااي تقااااوم  سااااواء أكااااانوا ابئعااااني أم مشاااامين.  اإلشااااراف مباشاااارة علااااى التجااااار

بتنظيم هذه التجارة  وتنفذ هذا التنظايم بواساطة هاذه املراكاز الا ي علاى احلادود. 
أي تقوم على تنظيم تنقل األشخاال  واألموال الداخلة إليها  أو اخلارجة منهاا 

 ع  حدودها  وتشرف مباشرة على ذلك. 
وملااااا كااااان احلكاااام الشاااارعي هااااو خطاااااظ الشااااارع املتعلااااق أبفعااااال العباااااد   

األحكاااام الشااارعية املتعلقاااة ابلتجاااارة اخلارجياااة إ اااا نزلااات يف حاااق أفاااراد كانااات 
ماان وحيااة كونااه إلوكاااً   إ ااا يتعلااق ابملااال  اإلنسااان  وكااان احلكاام املتعلااق ابملااال

ابعتبااار التجااار  ال ابعتبااار نااوع   كاناات أحكااام التجااارة   لفاارد معااني. وماان هنااا
إ ااااا هااااي األحكااااام   اخلارجيااااة املااااال  وهلااااذا كاناااات األحكااااام املتعلقااااة ابلتجااااارة

أي مان حياث حكام     مان حياث نظار الشارع هلام وألماواهلم  املتعلقة ابألفاراد
 يف حقهم  ومن حيث حكم   يف أمواهلم اململوكة هلم. 
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وعلاااى هاااذا فاااألن أحكاااام التجاااارة اخلارجياااة ليسااات متعلقاااة ابلتجاااارة  وال 
ألّن أحكاام املاال  بعاة ملالاك  ابملنشاأ الاذي أنتجهاا  وإ اا هاي متعلقاة ابلتااجر 

فماااا يصااادي مااان حكااام علاااى املالاااك يصااادي علاااى مالاااه   أتخاااذ حكماااه  املاااال
فاألن حكام التجاارة اخلارجياة إ اا هاو   اململو  له. وهذا خباالف النظاام الرأ اا 

للمااال  ال لصاااحبه  فينظاار إليااه ماان حيااث منشااأ املااال  ال ماان حيااث التاااجر. 
الم  ونظاارة النظااام الرأ ااا . إذ النظااام الرأ ااا  وهااذا هااو الفااري بااني نظاارة اإلساا

ينظاار للمااال  وللمنشااأ الااذي أنتجااه  فيعطيااه حكاام املنشااأ. أمااا اإلسااالم فينظاار 
بغااح النظاار عاان منشااأ املااال الااذي أنتجااه  فالرأ اليااة   ملالااك املااال  أي للتاااجر

أ اراً يف  تعت  املال  واإلسالم يعت  الشخص. نعم إن لنوع املال الاذي يتااجر باه
إابحاااة التجاااارة أو منعهاااا  ولكااان هاااذا متعلاااق بوصاااف املاااال  مااان حياااث كوناااه 
مضراً  أو وفعاً  وليس هو من حيث منش ه. فاحلكم إ ا هو ابلنسبة للشخص 
املالك للتجارة  أي ابلنسبة للتاجر  ال للتجارة. والتجار الذين يدخلون أراضي 

فهااام إماااا أشاااخاال مااان  :أصاااناف ال اااة   الدولاااة اإلساااالمية  أو خيرجاااون منهاااا
رعااا  الدولااة  سااواء أكااانوا مساالمني أم ذميااني  وإمااا أشااخاال معاهاادون  وإمااا 

 أشخاال حربيون. 
أما الذين هم من رعا  الدولة اإلسالمية  فألنّه ال  وز هلم أن حيملوا إىل 
دار احلااارظ ماااا يساااتعني باااه أهااال احلااارظ علاااى احلااارظ  مااان األسااالحة وكااال ماااا 

رظ. أي حيااااارم علااااايهم أن خيرجاااااوا مااااان الااااابالد مجياااااع املاااااواد يساااااتعان باااااه يف احلااااا
ألّن فيااه إمااداد األعااداء وإعااانتهم  ؛االسااماتيجية  الاا ي تسااتعمل يف احلاارظ فعااالً 

ألنّااه تعاااون مااع احلااربيني  ؛علااى حاارظ املساالمني  ويعتاا  ذلااك تعاااووً علااى اإل 
  :قال   تعاىل ؛على املسلمني                    فال نكنان أحاد .
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ساواء أكاان مسالماً أم ذميااً.   وإخراجها من بالد اإلساالم  من يل هذه املواد
هذا إذا كان إخراجها إعانة ألهل احلرظ على احلارظ ضاد املسالمني  أماا إذا مل 
يكن إخراجها إعانة هلم ضد املسلمني فألنّه حين ذ  وز. وأما يل ما عدا ذلك 

 ّّ ألن ؛إلاااايهم  فألنّااااه  ااااوز  و ااااو ذلااااك  واملتاااااع  كالثياااااظ   واع التجااااارةماااان أناااا
  والنعاادام معاىن اإلمااداد وهــم حـرب عليـه  َر أهــل مكـةـ امــة أن ميَريـ الرسـول أمـر

يف   واإلعاناااة للحااار   وألّن ،اااار املسااالمني كاااانوا يااادخلون دار احلااارظ للتجاااارة
ور الرد واإلنكاار علايهم  من غري  ه  وعلى مرأ  ومسمع منهم  أ م الصحابة

مع أنه إا ال يسكت عن مثله الصحابة لو كان غري جائز  فسكوهتم عن ذلك 
ماااع علمهاااام بااااه يعتاااا  إمجاعاااااً ساااكوتياً. فيجااااوز للتجااااار املساااالمني والااااذميني أن 
خيرجااوا الطعااام واملتاااع خااارج الاابالد للتجااارة  إالّ أن تكااون إااا حتتاااج إليااه الرعيااة 

 لقلته  فيمنع. 
ابلنساابة للتجااارة مااع دار احلاارظ احملاربااة حكماااً  أمااا لااو كاناات دار  هااذا

وال   فألنّااه ال ،ااوز التجااارة معهااا  ال يف سااالح   كألساارائيلياحلاارظ حماربااة فعاااًل 
وال يف غريه  ألّن يف كل ذلك تقوية هلا على الصمود ضاد املسالمني    يف طعام

 فيكون معاونة على اإل  والعدوان فيمنع. 
سبة إلخراج التجارة من البالد  أما ابلنسبة إلدخاال التجاارة إىل هذا ابلن

  :الاااابالد  فااااألن قولااااه تعاااااىل             عااااام يشاااامل التجااااارة الداخليااااة
والتجااارة اخلارجيااة  ومل ياارد نااص ننااع املساالم أو الااذمي ماان إدخااال املااال للاابالد  

  لم أن يدخل التجاارة للابالدبل يبقى نص احلل على عمومه. وعليه  وز للمس
مهمااا كااان نوعهااا  وال ننااع ماان إدخااال كاال مااال  ااوز للمساالم أن نلكااه  وكاال 

 دون أي حاجز.   بضاعة  وز للفرد أن نلكها
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 م يعاااااملون يف التجااااارة اخلارجيااااة  سااااب نصااااوال ألفاااا  أمااااا املعاهاااادون
ا مان باالدو  املعاهدة املعقودة معهم  سواء أكان ذلك يف البضاعة ال ي خيرجو 

أم البضاعة ال ي يدخلو ا لابالدو. إالّ أ ام ال نكنناون مان أن يشاموا مان باالدو 
الساااالح  وكااال ماااا يساااتعان باااه علاااى احلااارظ  ولاااو اشاااموا ذلاااك ال نكناااون مااان 

فااأل م مل   وإن كااانوا معاهاادين  ألّن ذلااك إعانااة هلاام  وهاام ؛إخراجااه ماان بااالدو
ذلك إا ال يعت  إعانة ا حماربني  إالّ أن يكون خيرجوا عن كو م نكن أن يكونو 

كانااات مصااالحة املسااالمني يف تساااليحهم بساااالح معاااني ال يااا  ر  وال   هلااام  كاااأن  
ألّن منااع بيااع السااالح  ومااا شاااكله إااا يسااتعان بااه يف  ؛يصاال إىل درجااة اإلعانااة

 هو لعّلة عدم إمداد العدو وإعانته  فألذا ُعدمت العّلة ُعدم احلكم.   احلرظ
ا احلربيون فهم كل من لايس بينناا وبيانهم معاهادات  وليساوا مان رعاا  أم

الدولااة اإلسااالمية  سااواء أكاناات حالااة احلاارظ بيننااا وبياانهم قائمااة  أم مل تكاان  
فهااام يعتااا ون ابلنسااابة للمسااالمني حاااربيني. إالّ أناااه إن كانااات حالاااة احلااارظ بينناااا 

يف معركاااة   خاااذ  فيعتااا ون كاعتباااار مااان نشاااتبك معهااام  وبيااانهم قائماااة ابلفعااال
إن مل يكان أعطاي أمااوً  ونساتحل أماواهلم. وإن مل   ونقتل من نظفر به  أسراهم

فألنّاه ال حيال مانهم شايء  إالّ مان دخال باالدو   تكن حالة احلرظ قائمة ابلفعال
مالااه  فيعتاا  هااو اعتبااار احلاار   ويعتاا  مالااه أنااه  مبغااري أمااان  سااواء دخاال هااو أ
ساااواء أكاااان التااااجر   س يعامااال التجاااار احلربياااونماااال حااار . وعلاااى هاااذا األساااا

فكلهام يعتاا ون ،ااراً  واحلكاام الشارعي يف ذلااك ياتلخص فيمااا   ابئعااً أم مشاام ً 
 :يلي

ال  ااااااوز حلاااااار  أن ياااااادخل دار اإلسااااااالم إالّ أبمااااااان  أي وذن خاااااااال 
ابلاادخول. وإعطاااؤه األمااان هااو إذن لااه ابلاادخول. فااألن دخاال بغااري أمااان ينظاار  
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ن معااه متاااع يبيعااه يف دار اإلسااالم  وقااد جاار  التعاماال معهاام أن فااألن دخاال وكااا
ياادخلوا إلينااا ،اااراً بغااري أمااان  مل يعاارض هلاام  وإ ااا ي خااذ علااى أمااواهلم مااا ي خااذ 
على األموال اخلارجية  وهو أن  خذ منهم ماا  خاذون مان ،اارو  أي املعاملاة 

مثاال حالااة األشااخاال ابملثاال. ويساام  ملاان دخاال ابلبيااع والشااراء طبقاااً للتعاماال  
ن يادخلوا دون إذن  أي أبالقريبني مان حادود الابالد  فاألن التعامال معهام  اري 

دون أمااان. أمااا إن مل  اارِّ التعاماال معهاام علااى دخااوهلم ،اااراً  أو جاار  التعاماال  
ولكاان الشااخص الااذي دخاال قااد دخااال بغااري ،ااارة  عوماال معاملااة احلاار  غاااري 

لااابالد. ولاااو قاااال ج ااات مساااتأمناً ال يقبااال التااااجر  فاااال حيفاااظ دماااه وال مالاااه يف ا
منه. وذلك ألّن إعطاء األمان للحار  شارال يف اساتحقاقه حفاظ دماه ومالاه يف 

ن مل يُعا  األمان ال حُيفظ  ويقوم مقام إعطااء األماان التعامال اجلااري ألبالدو  ف
يف شأن التجار فحسب  إذا كانوا حيملون ،ارة. وإعطااء احلار  األماان لنفساه 

 ّ أراد    إعطااااء لسماااان ملالاااه. فاااألن ناااو  احلااار  اإلقاماااة يف الااابالد  وأقااااميعتااا 
فألنّاااه   أو أقرضاااهما إ ه  الرجاااوع إىل دار احلااارظ  وأودع مالاااه مسااالماً  أو ذميااااً 

  ينظر  فألن عاد إىل دار احلارظ لغارض مان األغاراض  أو عااد  جاراً  أو رساوالً 
ىل دار اإلسااالم  فألنّااه يبقااى أمانااه علااى أو حلاجااة يقضاايها   ّ يعااود إ  أو متنزهاااً 

ألّن خروجاااه لااادار احلااارظ ماااع بقااااء نيتاااه اإلقاماااة يف دار اإلساااالم  ؛مالاااه ونفساااه
وال يبطاااال األمااااان   أشاااابه الااااذمّي إذا دخاااال دار احلاااارظ  فيأخااااذ حكاااام الااااذميّ 

خروجه لدار احلرظ ما دامت نيته العاودة إىل دار اإلساالم. أماا إن عااد إىل دار 
فلو أراد الدخول مارة اثنياة حيتااج   ناً بطل األمان يف نفسه مطلقاً احلرظ مستوط

إىل أمان جديد. أما األمان ابلنسبة ملاله فينظر فيه  فألن كان ماله هذا قد أبقاه 
ألنّاه  ؛يف دار اإلسالم  أبن أودعاه مسالماً أو ذميااً  فاألن األماان يبقاى هلاذا املاال

وملالااه الااذي معااه. فااألذا بقااي مالااه    باات األمااان لااه  بدخولااه دار اإلسااالم أبمااان
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 بطااال األماااان يف نفساااه وحااادها  ورجاااع هاااو وحاااده لااادار احلااارظ  يف دار اإلساااالم
 بدخولاه يف دار احلاارظ  وبقاي األمااان يف مالاه الباااقي يف دار اإلساالم  الختصاااال

فاايخص الاابطالن بااه  فااألن مااات انتقاال هااذا املااال لوار ااه  ألّن   املبطاال يف نفسااه
  انتقال حاق األماان  يتعلق ابملاال  فاألذا انتقال املاال إىل الاوارثاألمان حق الزم 

 فيسلم لور ته. أما إذا أخرج ماله معه نقح األمان بنفسه وماله معاً. 
واحلاصل أن ،ارة احلر  ال يص  أن تدخل بالدو إال أبمان لصااحبها  

  دخل هااووإذا أراد احلاار  إدخااال ،ارتااه ماان غااري أن ياا ؛ويكااون أمانااه أماااوً هلااا
فألنّاااه يُعطاااى األماااان لتجارتاااه  أو ال يُعطاااى. ألّن األماااان للماااال قاااد ينفصااال عااان 

فألنّاااه   وأعطاااي أمااااوً لنفساااه  أماااان الااانفس. فاااألذا دخااال الشاااخص احلااار  باااالدو
يكون أماوً له وملاله الذي معه تبعاً له  وال يكون أماوً ملاله الذي مل يدخل معه 

اإلسالم وأبقى ماله يف دار اإلسالم  فألنّه يبقى دار اإلسالم. فألذا خرج من دار 
األمااان ملالااه الااذي يف دار اإلسااالم  وينتهااي األمااان الااذي أعطااي لنفسااه. وعلااى 

أي ملالااه  أن ياادخل   هااذا فألنّااه  ااوز للخليفااة أن يعطااي األمااان لتجااارة احلاار 
كااااان لااااه أن يرساااال هااااذه    أي لتجارتااااه  الااابالد دونااااه. فااااألن أعطااااي األمااااان ملالااااه

تجاااارة ماااع وكيلاااه أو أجاااريه أو غاااري ذلاااك. وهباااذا يتباااني أن ماااال احلااار  حيتااااج ال
وعلااى ذلااك فالتجااارة اخلارجيااة حيتاااج   كاااحلر  سااواء بسااواء   دخولااه إىل أمااان

   دخوهلااا إىل بااالد اإلسااالم إىل أمااان  أي إذن ماان الدولااة  فااألن أعطااي هلااا إذن
لت بغري أمان  أي بغري كان على الدولة صيانتها كسائر أموال الرعية  وإن دخ

كانت ملكااً حاالاًل للدولاة  هلاا أن تساتو  عليهاا. غاري أن هاذا إذا كانات    إذن
هاااذه التجاااارة ملكاااااً للتجاااار احلااااربيني  أماااا إذا اشااااماها  جااار ماااان رعياااة الدولااااة 

فااال حيتاااج إدخاهلااا ماان قبلااه إىل أي   مساالماً كااان أو ذمياااً   ّ أراد أن ياادخلها
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وال فيمااا إذا كاناات ملكااه  وكاناات ملكيتااه هلااا قااد ملاات إذن  ولكاان ذلااك مشاار 
وملااام صاافقة البيااع اميااع نواحيهااا. أمااا إذا كاناات ملكيتااه هلااا مل تااتم  أبن كاناات 

ال   صااافقة البياااع مل تاااتم  بااال باااديء وجرائهاااا  كماااا هاااي احلاااال يف التجاااارة اآلن
التجاارة يعت  التاجر ملزماً إالّ بعد تسلمه أوراي شاحن البضااعة  أو كاان قابح 

تعتاا  ،ااارة   يف مثاال هااذه احلالااة  مل يااتم ابلاارغم ماان شاارائها  فااألن هااذه التجااارة
حلااااار   وحيتااااااج دخوهلاااااا إىل أماااااان  أي إذن. فاااااألذا كاااااان القااااابح يعتااااا  عجااااارد 

وتعتااا  ،اااارة مسااالم أو   خروجهاااا مااان املصااانع  أو عجااارد شاااحنها  كاااان قبضااااً 
مل يكن قبضاً  وتعت  ،ارة   الدذمي  وإن كان القبح يعت  عند دخوهلا إىل الب

 حر . 
هذا ابلنسبة لدخول ،اارة احلار   أو دخاول التااجر احلار . أماا ابلنسابة 
خلااروج ،ااارة احلاار  ماان بااالدو  أي ابلنساابة لشااراء احلاار  بضاااعة ماان بااالدو  

فألنّااه ينظاار  فااألن كاناات هااذه البضاااعة ماان املااواد االسااماتيجية    وإخراجهااا منهااا
وككاال مااا يسااتعان بااه يف احلاارظ علااى العاادو  فألنّااه ننااع ماان شاارائه    كالسااالح

   ونناااع مااان إخراجاااه  وإذا اشاااماه مناااع مااان يلاااه وإخراجاااه. أماااا املاااواد األخااار 
  فألنّه يسام  للحار  الاذي أعطاي األماان أن يشاميها  و وه  واملتاع  كالطعام

الرعيّااة لقلتااه  فألنّاااه وأن حيملهااا وخيرجهااا مااان بااالدو  مااا مل تكااان إااا حتتاااج إلياااه 
حاااني ذلاااك نناااع حلاجاااة الرعيّاااة إلياااه  كماااا نناااع التجاااار املسااالمون والاااذمّيون مااان 

 لعّلة حاجة الرعية إليها.   إخراج هذه املواد التجارية
هذا ابلنسبة خلروج التجار والتجارة من بالد اإلسالم  وابلنسبة لدخول 

فألن   التجارة من ضرائب التجار والتجارة. أما ابلنسبة ملا يوضع على هذه
احلكم الشرعي فيها خيتلف ابختالف التجار  ال ابختالف التجارة  ألّن نظرة 
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من حيث كو ا مااًل فقا  أو من حيث منش ها    اإلسالم ليست للتجارة
من حيث كو ا إلوكة لشخص  ولذلك خيتلف   وإ ا نظرة اإلسالم للتجارة

بغح النظر عن منشأ التجارة  وعن   حكم ما يوضع عليها ابختالف التجار
مسلمًا كان أو ذمياً  فألنّه   نوعها. فألذا كان التاجر من رعا  الدولة اإلسالمية

ملا رو  الدارمي وأيد وأبو عبيد عن عقبة   ال يوضع على ،ارته شيء مطلقاً 
قال « ال يدخل اجلنة صاحب مكس» :يقول بن عامر أنه  ع رسول   

عشاراً. والعشار أو العاشر هو الذي  خذ العشر على التجارة  أبو حممد يعت
أعلمت أن  ،أنه سأل ابن عمر» :ال ي أتم من اخلارج. وعن مسلم بن املصب 

وعن إبراهيم بن مهاجر  .«ه أعلمه  ال عمر أخذ من املسلمني العشر؟ قال:
من  . تقل  أان أول عاشر عّشر يف اإلسالم» : عت ز د بن حدير يقول :قال

كنا نعشر نصارى بين . ما كنا نعشر مسلما  وال معاهدا   كنتم تعشرون؟ قال:
سألت ز د بن حدير من كنتم  :وعن عبد الرين بن معقل قال .«تغلب

قلت فمن كنتم تعشرون؟ . ما كنا نعشر مسلما  وال معاهدا  » :تعشرونو قال
يعقوظ بن عبد  وعن .«كما كانوا يعشروننا إذا أتيناهم  جتار احلرب قال:

أن كتب عمر بن العزيز إىل عدي بن أرطاة:    :الرين القاّري عن أبيه قال
وليس . وضع عن الّناس املكس  وضع عن الّناس املائدة  ضع عن الّناس الفدية

   ولكنه البخس الذي قال هللا تعاىل: ،ابملكس            

               ومن ه أيتك  ،فمن جاءك بصدقة فاقبلها منه
كتب عمر بن عبد العزيز إىل   :وعن كريز بن سليمان قال . هبا فاه حسيبه

الذي يقال له  ،أن اركب إىل البيت الذي برفح  :عبد   بن عوف القاّري قال
  رو  هذه اآلاثر فا  فانسفه فيه نس ،مّث امحله إىل البحر ،فاهدمه ،بيت املكس
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 وجوه هذه األحاديث ال ي  :اخلمسة أبو عبيد يف كتاظ األموال. قال أبو عبيد
ذكرو فيها العاشر  وكراهة املكس  والتغليظ فيه أنه قد كان له أصل يف 

يفعله ملو  العرظ والعجم مجيعاً  فكان سنتهم أن  خذوا من   اجلاهلية
عليهم. يبني ذلك ما ذكرو من كتب النيب  التجار عشر أمواهلم إذا مّروا هبا

  ودومة اجلندل  والبحرين  مثل  قيف  ملن كتب من أهل األمصار  
فعلمنا هبذا أنه قد كان من « أهنم ال حيشرون وال يعشرون»إن أسلم   وغريهم

 .وابإلسالم  فأبطل   ذلك برسوله   سنة اجلاهلية مع أحاديث فيه كثرية
فأبطل   ذلك   أي املكوس  نة اجلاهلية أن  خذوا العشورأي أنه كان من س

 ابإلسالم. 
تادل   واآلاثر املروية عن العمارين  فهذا احلديث املروي عن الرسول 

على أنه ال ي خذ مان املسالم  وال مان الاذمي شايء مان املكاس علاى ،ارتاه  ال 
ا إىل دار احلاارظ. التجااارة الاا ي ياادخلها لاابالد اإلسااالم  وال التجااارة الاا ي خيرجهاا

فلام  خاذ مان التجاار املسالمني  وال الاذميني   وقد فعل ذلك عمر بن اخلطااظ
فكاان إمجاعااً ساكوتياً  وهاو دليال   شي اً من املكس  وأقره الصحابة علاى ذلاك

شااارعي. واملكاااس هاااو املاااال الاااذي ي خاااذ علاااى التجاااارة حاااني ملااار علاااى حااادود 
ها. والبيت الذي يوضع علاى احلادود فتع ها لتخرج منها  أو لتدخل إلي  البالد

هو بيت املكس. إذ املكس يف السلعة دراهم كانات ت خاذ مان ابئعاي السالع يف 
أسواي اجلاهلية  وما  خاذه أعاوان الدولاة مان أشاياء معيناة عناد بيعهاا  أو عناد 

مكاس جاىب ماال املكاس  فهاو إذاً خااال  :إدخاهلا املادن  مجعاه مكاوس  يقاال
 والنهي عن أخذ املكس عام فيشمل الذمي واملسلم.  عا ي خذ على التجارة.

عان حارظ الثقفاي عان جاده أ  أماه   وأما ما رو  أباو عبياد يف األماوال
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وإمنـا العشـور علـى اليهـود  ،ليس علـى املسـلمني عشـور» :أنه قال عن النيب 
منهااا طريقااان روي فيهمااا   فااألن هااذا احلااديث روي ماان  ااالث طااري« والنصــارى

مل   ة حرظ بن عبياد   الثقفاي  الا ي رواهاا عان جاده أ  أماهعن جمهول  ورواي
فألنّه مل  خذ هباا   يقل فيها رواة احلديث شي اً  وسكتوا عنها  عالوة على ذلك

أحااد ماان اجملتهاادين  ومل ياُاار  أحااد يسااتدل هبااا  ال إاان يقولااون بعاادم أخااذ شاايء 
م زكااة  ونصاف على التجارة  وال من الذين يقولاون أبخاذ رباع العشار مان املسال

تدلوا اواسااااا  ألخاااااذوا هباااااا  العشااااار مااااان الاااااذمي سياساااااة. ولاااااو صاااااحت عنااااادهم
 ه. اذ با خافال ي  حيحهاث مل يقل أحد بتصاث. فاحلدياابحلدي

ومــن  ،روي عــن عمــر أبنــه كــان أيخــذ مــن املســلمني ربــع العشــروأمااا مااا 
أن يقاارن يف ماان   فااألن ذلااك ال بااد ومــن احلــربيني العشــر ،نصــف العشــر الــذميني

  يف بيعااه وشاارائه. أمااا املساالم والااذمي  واحلاار   والااذمي  حكاام كاال ماان املساالم
حاني نصات علاى حتارمي املكاس    فألن األحاديث صرحية يف حتارمي األخاذ منهماا

فيكون ما أخذه عمر من املسلم زكااة    نصاً عاماً   وهو أخذ مال على التجارة
كااانوا  خااذون ماان ،ااارو   أل اام ؛ومااا أخااذه ماان احلاار  ماان قبياال املعاملااة ابملثاال

فيكاون قاد   العشر  وما أخذه من الذمي هو بناء على أناه صااحلهم علاى ذلاك
ألّن   أوجاااب علاااى الكّفاااار  ؛أخاااذ عمااااًل ععاهااادة الصااال   ومل  خاااذ مكسااااً 

فهااو حااق   ي خااذ ماانهم صاالحاً مااع اجلزيااة  اجلزيااة فقااا  فااألن كااان نصااف العشاار
صااحة عقااد الذّمااة بعااد   ن أمااواهلموعهااد صااحي   وإال فااال حياال أخااذ شاايء ماا

كل علــّي ـالــذي يشــ وكــانمااا مل ينقضااوا العهااد. قااال أبااو عبيااد:    ابجلزيااة والصااغار
 ول:ـعلت أقـــه أخــذه )يعــين عمــر( مــن أهــل الذّمــة )يعــين نصــف العشــر( فجـــوجهــ
ل مــا ـذ مــنهم مثـــؤخــفي وال مــن أهــل احلــرب  م الصـدقةـهـــذ منـؤخـــوا مبســلمني فتـليسـ
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فوجدته إمنـا صـاحلهم علـى ذلـك  ،رت حديثا  لهـلم أدر ما هو ح  تدبّ ـف. اـذوا منـأخ
 .   جزية الرؤوس وخراج األرضني سوى ؛صلحا  

فألنّااه   هاذا ابلنساابة للتااجر املساالم أو الااذمي  أماا ابلنساابة للتااجر املعاهااد
ي خااذ منااه  سااب مااا نصاات عليااه املعاهاادة الاا ي بيننااا وبياانهم  فااألن نصاات علااى 

ذ شاايء يعفااى ماان ذلااك  وإن نصاات علااى مقاادار معااني ي خااذ إعفائااه ماان أخاا
 املقدار  فيطبق يف حقه ما نصت عليه املعاهدة. 

فحكمااه أن  خااذ منااه كمااا أتخااذ دولتااه ماان ،ااارو.   وأمااا التاااجر احلاار 
أخاذو مناه مثال ماا  خاذون مان ،اار   فألذا دخل إليناا مانهم  جار حار  أبماان

سلمني أم ذمياني. ملاا روي عان أ  جملاز الحاق سواء أكانوا م  الدولة اإلسالمية
 كيف أنخذ من أهل احلرب إذا قـدموا علينـا؟ قـال: قالوا لعمر:» :بن ييد قاال

« فكذلك خذوا منهم قال:. كيف أيخذون منكم إذا دخلتم إليهم؟ قالوا العشر
مـا كنـا نعشـر مسـلما  وال » :ذكره ابن قدامة يف املغات. وعان ز د بان حادير قاال

كمـا كـانوا يعشـروننا   ،جتـار أهـل احلـرب فمن كنتم تعشرون؟ قـال: قلت: ،ا  معاهد
مـرأى ومسـمع  وقد فعل عمر ذلك علـىرواه أبو عبيد يف األموال. « إذا أتيناهم
فكاان إمجاعااً. إالّ أن   بال ساكتوا عان ذلاك    ومل ينكر عليه أحدمن الصحابة

جاائز  ولايس بواجاب  خذون منا إ ا هو  األخذ من ،ار أهل احلرظ مثل ما 
أي هااو للدولااة أن أتخااذ  ولاايس واجباااً عليهااا أن أتخااذ. باال  ااوز هلااا أن تعفااي 
،ارة احلر  من املكس  و وز هلا أن أتخذ عليها مكساً أقال إاا  خاذون مناا  

ألّن أخااذ املكااس لاايس  ؛ولكاان لاايس هلااا أن أتخااذ ماانهم أكثاار إااا  خااذون منااا
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ويراعااي اخلليفااة يف ذلااك مصاالحة   ملعاملااة ابملثاالجلبايااة املااال  وإ ااا هااو سياسااة ا
كـان عمـر أيخـذ مـن » :فعن سامل بان عباد   بان عمار عان أبياه قاال  املسلمني

وأيخــذ   لكــي يكثــر احلمــل إىل املدينــة ،النــبط مــن الزيــت واحلنطــة نصــف العشــر
رواه أبو عبيد يف األموال. والعشر هو ما كانوا  خذون من « من القطنية العشر

رو يف ذلك الوقت. وعلى ذلك فألن املكس الاذي ي خاذ علاى ،اارة احلاربيني ،ا
يتبع فياه ماا تقتضايه مصالحة الدولاة  مان إعفااء أو أخاذ مكاس  قليال أو كثاري  

 على أن ال يزيد ذلك عن مثل ما  خذون من ،ارو. 

 واقع التجارة اخلارجية
قاي عظايم. وإاا للتجارة الدولية فائدة ك    ملا ينجم عنها من ربا  حقي

باني   والتنافس احلاد  يزيد املرء يقينا أبمهية التجارة الدولية هو التطاحن الشديد
يف سااابيل اكتسااااظ األساااواي اجلديااادة  واالحتفااااظ ابألساااواي   الااادول الكااا  

القدنة ال ي كانت تصرف فيها بضائعها  وتستورد منهاا املاواد اخلاام دون عاائق. 
ونتااائج خاصااة. والساابب الرئيسااي لقيااام   مياازاتو   وللتجااارة الدوليااة خصااائص

هاااو االخاااتالف يف نساااب تكااااليف السااالع املختلفاااة باااني دولاااة   التجاااارة الدولياااة
ماا  اختلفاات فيهااا   وأخاار . وماان صااا  الاادول أن تقااوم التجااارة الدوليااة بينهااا

 التكاليف النسبية. 
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 امليزان التجاري
رات املنظاااورة  والاااواردات ة الصاااادازان التجااااري هاااو املقارناااة باااني قيمااااامليااا

املنظاااورة. فلاااو وضاااعنا قيماااة الصاااادرات يف جهاااة    وضاااعنا قيماااة الاااواردات يف 
جهاااة أخااار  حلصااالنا علاااى امليااازان التجااااري. فاااألن فاقااات قيماااة الصاااادرات قيماااة 
الااواردات كااان املياازان التجاااري يف صاااحلنا. ألن الاادول تكااون مدينااة لنااا ابلفااري 

ديد اتنااا لتساالمعرداتنااا. فيكااون طلااب اخلااارج علااى بااني قيمااة صااادراتنا  وقيمااة وا
ة البضااااائع  يفااااوي طلبنااااا علااااى العمااااالت األجنبيااااة لاااانفس الغاااارض. إال أن اقيماااا

ألن الادخل  ؛امليزان التجاري ال يعطي الصاورة الصاحيحة عان االقتصااد األهلاي
األهلي ليس مقصوراً على أرابح التجاارة اخلارجياة  بال هناا  أشاياء أخار  تادر 

وتعتاااا  ماااان الاااادخل األهلااااي. ولكاااان املياااازان التجاااااري يعطااااي الصااااورة   واردات
الصاااحيحة عااان ،ارتناااا اخلارجياااة. وال يصااا  أن حيااارال علاااى أن يكاااون امليااازان 
التجاري لصاحلنا  إال إذا مل تكن للدولة أغراض أخر . أما إذا كان هلاا أغاراض 

د اأو تتعلق بس أخر  تتعلق ابملبدأ  أو الدعوة له  أو تتعلق ابإلعداد الصناعي 
ف الدولااة الاا ي نتعاماال معهااا ابة ملوقاااابلنساا  يةاياساااق أبمااور ساات  أو تتعلااااحلاجاا

،ار ً  وما نريده أن يكون عليه  أو ابلنسبة للموقف الدو  وما يا  ر فياه  فألناه 
يتباااع الغااارض املقصاااود  ويضاااحى أبن يكاااون امليااازان التجااااري يف غاااري صااااحلنا. 

ولكنهاا يف نفاس الوقات نظارة دولاة  ال   كانت نظارة ربا وإن    فالنظرة التجارية
 قبل الرب  التجاري.   ة وكيا اادف الدولاا هاراعى فيهارد  فيارة فانظ
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 العالقة النقدية بني الدول
ألنه ال بد مان أن تادفع  ؛التجارة اخلارجية توجد عالقة نقدية بني الدول

ا  أو ابلعملااة الاا ي تقبلهااا. وال الدولااة مثاان البضااائع بعملااة البلااد الاا ي تسااتورد منهاا
باااد مااان أن تقااابح مثااان البضااااعة الااا ي تبيعهاااا بعملتهاااا  أو ابلعملاااة الااا ي تريااادها  

 وبذلك توجد العالقة النقدية بني الدول. 
وهناااا  تباااادل   وهناااا  تباااادل السااالع  أو الصاااادرات والاااواردات املنظاااورة

  وهااااي تشاااامل أو مااااا يساااامى ابلصااااادرات والااااواردات غااااري املنظااااورة  اخلاااادمات
  وشاااحن البضاااائع باااني الااادول  وأجاااور ال ياااد  كنقااال الركااااظ   خااادمات النقااال

وما تساتلزمه مان دفاع عمولاة    والتلفون الدو   واخلدمات التجارية  والتلغراف
للوكالء والسماسرة  وكذلك مجيع اخلدمات املرتبطة  ركة الساياحة.   أو  سرة

نه  خذ أموااًل ألف  نفق فيه بعح دخلهفعندما يذهب السائ  إىل بلد أجنيب  وي
من أمواله  ولكنه  خذ مان دولتاه ماا نكناه مان اإلنفااي يف البلاد الاذي ياذهب 
إليه  إما إذوً ونفاي مبلش معني من عملة ذلك البلد لتغطيه دولته مان عملتهاا  
ا أو إذوً بعملة مقبولة يف ذلك البلد  إا توفر لد  الدولة من هذه العملاة. وإننا

نعارض عملتناا األهلياة طاالبني العملاة األجنبياة    ألجل أن نادفع قيماة الاواردات
مااااان أجااااال احلصاااااول علاااااى عملتهاااااا.   أو نعااااارض بضااااااعتنا يف الااااابالد األجنبياااااة

فاحلصاااول علاااى عماااالت أجنبياااة أمااار ضاااروري للدولاااة  ليتاااأتى هلاااا إ ااااد عالقاااة 
نضااااحي بعملتنااااا  ،اريااااة  أو عالقااااة اقتصااااادية مااااع الاااادول. إال أنااااه ال  ااااوز أن

فنعرضاااااها لالضاااااطراظ  وزعزعاااااة الثقاااااة هباااااا يف سااااابيل إ ااااااد عالقاااااة ،ارياااااة  أو 
-اقتصادية  بل  اب أن  عال حتكمناا  ان يف العالقاات االقتصاادية اخلارجياة 

أساساً مان أساس هاذه العالقاات. وباذلك يتيسار  -،ارية كانت  أو غري ،ارية
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العماااالت األجنبياااة الااا ي نريااادها. ماااع حصاااولنا علاااى   لناااا احملافظاااة علاااى عملتناااا
وللمساااعدة علااى ذلااك  ااب أن تتجنااب الدولااة أخااذ القااروض  سااواء أكاناات 
قصرية األجل أم طويلة األجل  أل ا من األشياء ال ي تسابب اضاطراابً يف ساوي 

 عملتنا  كما قد تسبب هبوطاً يف قيمة نقدو. 

 سياسة التجارة اخلارجية
  دولاااااة بغريهاااااا مااااان الااااادول  والشاااااعوظالتجاااااارة اخلارجياااااة هاااااي عالقاااااة ال

أي هااااي رعايااااة شاااا ون األمااااة التجاريااااة ماااان وحيااااة   ماااان وحيااااة ،اريااااة  واألماااام
أن تكااون هاااذه السياسااة مبنياااة علااى أساااس معينااة  تتقياااد مااان وال بااد   خارجيااة

 ساااب هاااذه األساااس. و تلاااف نظااارة األمااام للتجاااارة اخلارجياااة تبعااااً الخاااتالف 
ها عالقاهتااا مااع األماام اخلارجيااة. كمااا  تلااف وجهااة نظرهااا للحياااة  فتعااني  سااب

أيضاً ابختالف نظرهتا ملصلحتها اخلاصاة اقتصااد ً  لتحقياق الارب  االقتصاادي. 
يف االحتاااد السااوفيي ي  وماان هنااا  ااد سياسااة التجااارة اخلارجيااة لااد  االشااماكيني

وير مبنياة علاى نظارهتم االشاماكية يف تطا قبل ا ياره يف بداية التسعينيات  كانت
العااامل. فهاام مااع مالحظااتهم للاارب  االقتصااادي يصااّنفون الساالع ابلنساابة للبلاادان  

وأدوات   و اااااداً  وأدويااااة  حياااااولون أن يبيعااااوا سااااور  أدوات زراعيااااةقااااد كااااانوا ف
والثيااظ  وأدوات   صناعية للصناعات ال ي تنتج ما يستهلك  كصناعات اجلنب

لااى تطااويرهم وتقااريبهم ماان النظريااة عومااا شاااهبها  إااا يساااعد يف نظاارهم   احلرا ااة
. وحني يستوردون بضااعة ال يساتوردون إال ماا يزياد اإلنتااج  وماا هام االشماكية

فأل اا تساري  -كاألنكلما ماثالً -يف حاجة إليه فحسب  خباالف البلادان الرأ الياة 
النفعيااة أساساااً لسياسااة التجااارة اخلارجيااة  فتبيااع كاال  ةجاعلاا  وراء الاارب  املااادي
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يع الشعوظ واألمم  ما دام حيقق ر ااً اقتصااد ً. أماا ماا تفعلاه أمريكاا شيء جلم
والصااني يف أصااناف معينااة  ومنااع التجااارة معهمااا   ماان تقييااد التجااارة مااع روساايا

يف أصااااناف أخاااار   فااااألن ذلااااك لاااايس  بعاااااً لوجهااااة النظاااار  باااال  بااااع للسياسااااة 
ن مل تكااوو حماااربتني احلربيااة  ابعتبااار أ ااا تعاملهمااا كاادولتني حماااربتني حكماااً  وإ

 .  فعالً. وما عدا ذلك فألن أساس سياسة التجارة عند أمريكا قائم على النفعيةهلا 
إال أن االقتصاااااديني الغااااربيني اختلفاااااوا يف النظاااارة إىل التجااااارة اخلارجياااااة  

  :منها املذاهب التالية  وكانت هلم فيها مذاهب  تلفة
 :حرية املبادلة -1

قضي أبن ،ري املبادالت التجارية بني الدول دون ونظرية حرية املبادلة ت
أي قيااد  وبعاادم فاارض أي رساام مجركااي  أو أي حاااجز يواجااه االسااترياد. وهااذا 

وال   املااذهب يعاات زوال رقابااة الدولااة  فأل ااا ال تعااود مكلفااة ال عراقبااة التصاادير
وانني عراقبااااة االسااااترياد  ابعتبااااار أن التااااوازن بااااني التصاااادير واالسااااترياد ت منااااه القاااا

 الطبيعية  فهو توازن طبيعي وخ . 
وهذه النظرية  الف اإلسالم  ألن التجارة اخلارجية عالقاة مان عالقاات 
الدولااة مااع غريهااا ماان الاادول والشااعوظ واألماام  وهااذه العالقااات كلهااا خاضااعة 
لسيطرة الدولة  فهي ال ي تقوم بتنظيمها  وتشرف مباشارة عليهاا  ساواء أكانات 

أم ،اريااة. ولااذلك ال يصاا  األخااذ     أم عالقااات اقتصاااديةعالقااات بااني أفااراد
ألن الدولاااة اإلساااالمية تباشااار مناااع إخاااراج بعاااح  ؛بنظرياااة حرياااة املبادلاااة مطلقااااً 

وإابحاااة بعضااها  وتباشااار موضاااوع التجااار احلاااربيني واملعاهااادين  وإن    التجااارات
 خلية. كانت تكتفي ابإلشراف على رعا ها يف ،ارهتم اخلارجية كتجارهتم الدا
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 :احلماية التجارية -2
ونظرياااااة احلماياااااة التجارياااااة تقضاااااي أبن تتااااادخل الدولاااااة لتحقياااااق تاااااوازن 
املباااااادالت ماااااع اخلاااااارج. والقصاااااد مااااان احلماياااااة التجارياااااة هاااااو التاااااأ ري يف امليااااازان 
التجاري ومعاجلاة العجاز. ألن التاوازن العفاوي باني التصادير واالساترياد ال نكان 

أي عجااز  فااال بااد ماان احلمايااة التجاريااة. ولااذلك أن حيقااق أي تااوازن  وال يسااد 
 وقيود للتصدير واالسترياد.   توضع رسوم مجركية

وهاااذه النظرياااة كماااا وردت قاصااارة  أل اااا ،عااال تااادخل الدولاااة مااان أجااال 
ق تااوازن املبااادالت مااع اخلااارج  أو سااد العجااز  وتقتصاار علااى ذلااك  وهااذا احتقياا

يكااون ملعاملااة الاادول األخاار  إ ااا   غااري صااحي   فااألن تاادخل الدولااة اإلسااالمية
ابملثل  ويكون لسد حاجات البالد  ويكاون لتاوفري أرابح مالياة  ويكاون إل ااد 
عماااالت صاااعبة  ويكاااون ألجااال الااادعوة اإلساااالمية. فحصااار التااادخل لتحقياااق 

ون مان ا . بال تادخل الدولاة يكااز فقاا غاري صحيااد العجااتوازن املبادالت  وسا
 ة  ومن أجل يل الدعوة اإلسالمية. اارياو،  ةاواقتصادي  ةايياسال أغراض ساأج

  :االقتصاد القومي -3
ــةونظريااة االقتصاااد القااومي مرتبطااة بفكاارة ي ــة الابوي املشااتقة ماان    احلماي

نظرياااة الصاااناعات الثقيلاااة. وأصاااحاظ نظرياااة االقتصااااد القاااومي يااارون أن النماااو 
ماااااع االقتصاااااادي لسماااااة  اااااب أن يهااااادف إىل إعطائهاااااا السااااالطان السياساااااي  

الرعوية الزراعية   :السلطان االقتصادي. ويرون أن  و أي بلد نر عراحل  الث
  الزراعيااة الصااناعية    الزراعيااة الصااناعية التجاريااة. وأن الاابالد ال تكااون ذات 

وسااكاوً ذوي مواهااب   ومسااتعمرات  سالطان حقيقااي إال عناادما مللااك أسااطوالً 
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  والنماو االقتصاادي  كشارال أساساي املنتجاة   تلفة. وال بد من انسجام القو 
للسلطان السياسي. ويرون أنه وإن كانات الصاالت االقتصاادية الدولياة تساتفيد 
مااان حرياااة املزاياااة  ولكااان يشااامال يف ذلاااك أن يبلاااش كااال مااان البلااادان املتنافساااة 
درجة الكمال يف  و قواه  وتنشيطاً هلذا النمو  ب ياية الصناعة. أماا الزراعاة 

وإ اا  اوز تصادير منتجاهتاا دون قياد أو شارال  ويام    ياياة ةأيا فال حتصل هلا
سعرها حراً  سب شرائا السوي احلرة. وعلى هذا فألن نظرية االقتصاد القومي 

  أن تكااااون قويااااةإىل صااااناعية يف جوهرهااااا. وهااااي تقااااول إن األماااام الاااا ي تطماااا  
اعااي يبقااى جاازء يهمهااا أن ،تاااز املرحلااة الزراعيااة إىل الصااناعة  فااألن يف البلااد الزر 

مهم مان القاو  املنتجاة  وهاي األيادي العاملاة  وجازء مهام مان املاوارد الطبيعياة  
وهاااو املاااواد األولياااة  يبقاااى ذلاااك عااااطاًل  وغاااري مساااتعمل  فيجاااب إذاً يف سااابيل 
اسااتثمار هااذه القااو   وهااذه املااوارد  أي األياادي العاملااة  واملااوارد األوليااة  ضاام 

الاابالد الاا ي تنااذر نفسااها للزراعااة وحاادها ال جمااال صااناعي إىل جانااب الزراعااة  و 
مللااك اإلمكانيااات االقتصااادية  وال مسااتو  املعيشااة الاا ي نلكهااا البلااد الزراعااي 
والصااناعي يف خن واحااد. فاالقتصاااد القااومي يفاارض ضاارورة وجااود الصااناعة مااع 
الزراعااة  حاا  تقااف الاابالد علااى رجليهااا اقتصاااد ً. فهااو  خااذ احلمايااة التجاريااة 

  ويفارض القياود الالزماة علاى الصاادرات والاواردات الصاناعية وحادها  للصاناعة
 و خذ حرية املبادلة للزراعة  و علها حرة دون أي قيد. 

ألّن تاار  احلريااة للمبااادالت الزراعيااة  ؛وهااذه النظريااة ال يقااول هبااا اإلسااالم
ذا ال مع اخلارج يعت عدم مراقبة الدولة لتجارة املنتجات الزراعية مع اخلارج  وه

ألّن الدولااة تتاوىل تنظاايم كال مااا خياارج ويادخل للاابالد مان مااواد زراعيااة  أو  ؛ اوز
وغريهاااا  فتمناااع خاااروج بعاااح املاااواد  وتباااي  بعضاااها  وتتاااوىل مباشااارة   صاااناعية
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موضاااااوع التجااااااار احلاااااربيني واملعاهاااااادين  وإن كانااااات تكتفااااااي ابإلشاااااراف علااااااى 
  مصاااالحة الاااابالد  سااااب  رعا هااااا. أمااااا تاااادخل الدولااااة يف الشاااا ون الصااااناعية

فألنّه من هاذه اجلهاة يكاون أماراً مان أماور رعاياة شا ون األّماة    لتنشيا الصناعة
وهااااو مااااا  ماااار بااااه اإلسااااالم  إال أن ذلااااك مقيااااد عصاااالحة الاااادعوة  مااااع تنشاااايا 

  أن االقتصاااد القااومي  الصااناعة  ال لتنشاايا الصااناعة وحاادها. ويتبااني ماان هااذا
ا هاااو مااان رعاياااة شااا ون األّماااة الااا ي يااادخل فيمااا  وإن كااان يف جااازء مااان الصاااناعة

يقول هبا اإلسالم  ولكنه يف هذا خيالف اإلسالم  لعدم ربطاه عصالحة الادعوة  
والنظرياااة كلهاااا إمجاااااًل  اااالف اإلساااالم للحرياااة الزراعياااة املطلقاااة. وهلاااذا ال  خاااذ 

 املسلمون هبذه النظرية. 

  :السياسة االكتفائية -4
لااااد ماااان الاااابالد إىل كفايااااة نفسااااه يقصااااد ابلسياسااااة االكتفائيااااة طمااااوح ب

بنفساااه  وأتليفاااه وحااادة اقتصاااادية مغلقاااة تساااتغت عماااا ساااواها  فاااال تساااتورد وال 
تصدر. فغايتها تتجاوز سياساة احلماياة. و تلاف عان االقتصااد القاومي  وتغااير 

 نظرية حرية املبادلة. 
قااااد ،لاااات   والسياسااااة االكتفائيااااة الاااا ي طبقاااات بااااني احلااااربني األخريتااااني

االكتفائيااة التوسااعية. وكاناات  :والثانيااة  االكتفائيااة االنعزاليااة :أحاادمها  بشااكلني
أملانيا النازية  اوذج الابالد الا ي أخاذت ابلسياساة االكتفائياة  وكانات فيهاا عباارة 
عاان تاادبري أجلأهتااا إليااه السياسااة األملانيااة الداخليااة واخلارجيااة  الاا ي مل تعااد تااتالءم 
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لسياسااااة االكتفائيااااة وإن كاناااات عبااااارة عاااان تاااادابري تسااااتهدف أهاااادافاً وا
سياسية  فألن هلا يف نظرهم أساساً اقتصاد ً للنظام  ياتلخص يف أن البلاد الاذي 

 ااب أن يسااتطيع العاايش.   وأياادي عاملااة  وخالت  نلااك مااواد أوليااة  وكيماويااة
الثاام. فاحلكوماة الا ي فاملهم ابألمر هو التنظيم  أماا رؤوس املاال فتاأم يف املقاام 

أتخذ ابلسياسة االكتفائياة تكاون قاد وضاعت لنفساها هادفاً سياساياً  أخضاعت 
له التنظيم االقتصادي واملا . وح  تصال السياساة االكتفائياة إىل هادفها  وهاو 

أن تسااتعد ماان جعاال االقتصاااد األهلااي قااادراً علااى كفايااة نفسااه بنفسااه  فااال بااد 
ت  ألّن السياسااة االكتفائيااة ،عاال البلااد عاااجزاً لالسااتغناء عاان كثااري ماان احلاجااا

عااان كفاياااة مجياااع احلاجاااات  واملهااام هاااو أن تاااوفر هاااذه السياساااة مااان االقتصااااد 
األهلاااي احلاجاااات األساساااية للفااارد  ولسماااة  وللدولاااة  تاااوفرياً  علهاااا ساااائرة يف 

يتحاااتم علاااى الدولاااة الااا ي تساااري حساااب السياساااة   طرياااق تصااااعدي. ومااان هناااا
أن تعمل بطريقاة ماا إىل ضام الابالد الا ي حتتااج    التجارة اخلارجيةيف  االكتفائية

حلاااوز املاااواد األولياااة  أو األساااواي  أو األيااادي العاملاااة  أو الفنياااني  وغاااري   إليهاااا
ذلااك إااا حتتاااج إليااه. وذلااك الضاام يكااون إمااا ابالناادماج  وإمااا بعقااد معاهاادات 

الاااابالد  أي يعاااات إلغاااااء  ،اريااااة. أمااااا إلغاااااء احلاااادود االقتصااااادية فألنّااااه يعاااات ضاااام
احلاادود السياسااية  إذ ال نكاان إلغاااء احلاادود االقتصااادية ماان غااري إلغاااء احلاادود 

حلوز املواد الناقصة لاديها    السياسية. وإذا مل تستطع ضم األقطار ال ي حتتاجها
فأل اا  ااب أن تصاا  علااى عاادم إشااباع بعااح حاجاهتااا  وتسااعى لعاادم االحتياااج 

األساساية  إذ فقادان ماا يشابع هاذه احلاجاات األساساية إىل ما يشبع احلاجات 
ال نكااان الصااا  علياااه  أماااا فقااادان ماااا يشااابع احلاجاااات غاااري األساساااية فااايمكن 
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هااذا هااو ملخااص السياسااة االكتفائيااة االنعزاليااة والتوسااعية. فاالنعزاليااة هااي الاا ي 
تكاون ابلضام  تكون فيها احلاجات األساسية متوفرة. والتوسعية يف مد  معني 

ماااان أجاااال تااااوفري احلاجااااات الالزمااااة  سااااواء أكاناااات حاجااااات   أو ابملعاهاااادات
أساساية أم كمالياة. والناا ر يف السياساة االكتفائياة ال  ادها معاجلاة ،اريااة  وال 

وإ ااا هااي تاادبري وقااائي م قاات ملااا يعاامض الدولااة ماان حصااار   معاجلااة اقتصااادية
القااات اخلارجيااة  وإ ااا هااي دفاااع اقتصااادي  أو ،اااري. فهااي ليساات معاجلااة للع

حني تغز  من اخلارج ابحلصاار االقتصاادي والتجااري  فهاي داخلاة   عن البالد
يف  ث األساليب  وليست يف  اث األحكاام. ولاذلك ال يقاال ماا هاو احلكام 
الشاارعي يف شااأ ا  وال يقااال إ ااا تناااقح اإلسااالم أو  الفااه  باال هااي أساالوظ 

 خااااذ هااااذه السياسااااة كأساااالوظ إذا كاناااات واقعيااااة ماااان األساااااليب الاااا ي تتبااااع  فت
عمليااة  أي إذا كااان هنااا  واقااع يف احلصااار  وكااان إكناااً االكتفاااء ابقتصاااد ت 

إلشااباع احلاجااات األساسااية. وال ت خااذ هااذه السياسااة إذا كااان لاايس هلااا   الابالد
أو األفراد.   أو األّمة  واقع  وال نكن االستغناء عن احلاجات األساسية للدولة

فهي تدخل يف ابظ رعاية املصا  ال ي يتوالها اخلليفة  وال ي جعل الشرع له أن 
 يقرر ما يراه مناسباً من األساليب  وما ير  فيه مصلحة للمسلمني.
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