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 املثلى االقتصادية السياسة
 والتخطيط االقتصادي التنظيم نم موجة اإلسالمية البالد جتتاح
 يسمى وما ابالشرتاكية، يسمى ملا واسعة دعاية جاعبها وإىل االقتصادي،

 سياسة رسم حياولو  الرأي وأهل املسؤولو  وصار. اعيةاالجتم ابلعدالة
 ولألخذ األهلي، الدخل لزايدة اقتصادي ختطيط ووض  للبالد، اقتصادية

 السياسية للحوادث املتتبعني أ  شك وال. االجتماعية والعدالة ابالشرتاكية
 عتيجة ليست الدعاية وتلك املوجة هذه أ  يدركو  الدولية العالقات وسري

 والتنمية االقتصادي التخطيط إىل ابحلاجة البلد يف طبيعي إحساس
 توجيه هي ما بقدر اجملتم ، يف االقتصادي ابلظلم مثري شعور أو االقتصادية،

 أسلوب لتغيري وذلك. اأمريك وخاصة الكربى الرأمسالية الدول من متعمد
 على اً مطبق الرأمسايل النظام على ولإلبقاء عواره، اعكشف أ  بعد االستعمار

 .أمجعني للناس فساده زر ب أ  بعد البالد تلك
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 االستعمار أسلوب تغيري

 العاملية احلرب قاربت  إ ما فإعه االستعمار أسلوب لتغيري ابلنسبة أما
 أ  بد ال االستعمار أ  الدويل للموقف للمدركني ظهر حىت النهاية على الثاعية
 احلرب يف احللفاء عتصرا وملا. يضعفه كا  عليه روسيا هجوم  إ إذ يزول،
 الرأمسايل، النظام مهامجة استئناف روسيا برانمج من كا  الثاعية العاملية

 وإجياد الثورات إلقامة املستعمرة الشعوب وحتريض الغريب، االستعمار ومهامجة
 االحتفاظ إىل سبيل ال أبعه اأمريك فكرت لذلك. الغربية للدول املتاعب

 الدول ابقي من هلا املستعمرات ألخذ سبيل وال به،أسلو  بتغيري إال ابالستعمار
 خارجية وزير دالس فوسرت جو  يقول. اجلديد األسلوب هبذا إال املستعمرة

 االستعماري التطور) عنوا  حتت سالم أم حرب كتابه يف السابق اأمريك
 كا  للغرب االستعماري الوض  "إ : عصه ما (العنيفة للثورة بديل كإجراء
 اليت النقطة أي أخيل، كعب أعه على السوفييت القادة منًا ائمد إليه ينظر

 احلرب اقرتبت "عندما: يقول مث القاضية" الضربة فيها يضربوا أ  يستطيعو 
 الشديدة األمهية ذو الوحيد السياسي املوضوع كا  هنايتها من الثاعية العاملية

 ختليد يف يستمر أ  حاول قد الغرب كا  ولو. املستعمرات موضوع هو
 احملتم من وكا  املسلحة، الثورة قيام احملتم من ذلك جلعل واق  كأمر االستعمار

 بشكل الوصول هي جناحها املمكن الوحيدة اخلطة وكاعت ،اً أيض ينهزم أ 
 حتت اليت مليو  السبعمائة هؤالء منًا رقي الناس أكثر استقالل إىل سلمي

 تنفذه، وأخذت الستعمارا لتطوير األسلوب هذا اأمريك تبنت مث حكمهم"
 كا  ولئن. واملساعدات ابلقروض استقالهلا أتخذ اليت البالد ربط معه وتنفذ
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 االستعمار، من التحرير لباس لبسه يف الناس علىًا خفي األمر أول يف هذا
 السياسة ومتتبع إال يعرفه يكن فلم ،اقتصادايً  البالد إلهناض املساعدات وثوب

 ابلذات، الكوعغو حوادث وبعد ،ايأفريق استقالالت بعد اآل  ولكنه الدولية،
 لتطوير اجلديد يمريكاأل األسلوب برز فقد. الناس لدىًا معروف صار

 على العسكرية والقوى اجليوش بواسطة سيطرة فرض من بتحويله االستعمار
 إعطاء هو آخر أبسلوب السيطرة هذه فرض إىل الستغالهلا الضعيفة الشعوب
. واملساعدات القروض بواسطة عليها السيطرة وفرض الشكلي استقالهلا البالد
 ابلقروض ومدها استقالهلا الشعوب إعطاء فكرة أ  أحد علىًا خافي يعد ومل
 أ  أحد علىًا خافي يعد مل كما لالستعمار، اجلديد األسلوب إال هو إ 

 العتزاع والربتغال وهولندا وبلجيكا وفرعسا إجنلرتا املستعمرة الدول تالحق اأمريك
 ابملعوانت ومدها استقالهلا املستعمرات هذه إعطاء طريق عن منها مستعمراهتا

 يف إجنلرتا ضد األمم هيئة وحتركات وأعغوال الكوعغو فحوادث واملساعدات،
 كل إلعدوعيسيا ضمها إىل أدت اليت الغربية إرايان وحوادث روديسيا مثل ياأفريق
 إبعطاء االستعمار يف اجلديد أسلوهبا يف اأمريك اعدفاع على واضحة أدلة ذلك
 فيه تثري القروض أخذ عن ميتن  الذي والبلد. ابلقروض وربطها استقالهلا البالد
 القروض ألخذ فتضطره هلا ختضعه حىت املتاعب له وتوجد القالقل، اأمريك
 حني فإهنا إعدوعيسيا، م  حصل كما األموال بواسطة هبا لربطه أي. منها

 مما األمر أول يف اأمريك من القروض أخذ عن امتنعت م1947 سنة استقلت
 م1958 سنة خضعت أ  إىل والقالقل الثورات ضدها تقيم اأمريك جعل

 للقروض املستقلة الدولة أخذ أ  غري. واملساعدات ابلقروض امريكأب فارتبطت
 ومن القروض هذه ألخذ مربرات توجد أ  بد ال امريكأب يربطها شكل على
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 التنمية وعن االقتصادي التخطيط عن مالعا الرأي دواأوج ذلك أجل
 حافز إلجياد الغريب النفوذ حتت أو مستعمرة كاعت اليت البالد يف االقتصادية

 ألخذ أي االقتصادية، والتنمية االقتصادية، املخططات لرسم البالد أهل عند
 لىع السيطرة فرض بواسطتها ليجري ية،مريكاأل سيما وال األجنبية األموال
 والتنمية االقتصادي التخطيط إىل الدعوة فإ  وهلذا. الستغالهلا البالد هذه

 حمل لتحل األجنبية لألموال الطريق فتح منها يراد مشبوهة دعوة االقتصادية
 .البالد على السيطرة فرض يف العسكرية والقوى اجليوش

 ليسو  االستعمارية الدعوة هلذه ابلنسبة هذا أ  يعلم أ  ينبغي أعه غري
 البالد ثروة لتنمية اقتصادية سياسة وض  فإ  البالد، ثروة لزايدة للعمل ابلنسبة
 هذه ولكن. عنه يستغىن وال وضروري بديهي أمر هلا املادية احلاجات وتوفري

 حاجات متليها إمناًا أيض وهي البالد، تكتسح دعوة إىل حتتاج ال السياسة
 تعليم سياسة كوض  وهي املسلمني، أعداء من بتوجيه أتيت أ  يصح وال البالد
 اجليش، قدرة لزايدة تسلح سياسة وكوض  البالد، يف العلمي املستوى لرف 

 ومن الدويل املوقف يف التأثري من الدولة لتمكني خارجية سياسة وكوض 
 إىل الدعوة تفرض أ  أما. السياسات من ذلك وغري معني، اجتاه يف تسيريه
 من بتوجيهات وأتتينا الكاسح، الشكل هبذا وتكو  االقتصادية، التنمية
 صريح بشكل يدل ذلك فإ  مدروس، معني استعماري خمطط وطبق اخلارج،
 .البالد على االستعمارية الدول سيطرة فرض منها يراد إمنا الدعوة هذه أ  على

 عام رأي من يسم  ما وراء تكمن اليت االستعمارية الناحية هي هذه
 .االقتصادية نميةوللت االقتصادي للتخطيط
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 الرأمسايل النظام على اإلبقاء
 فإ  عواره اعكشف أ  بعد الرأمسايل النظام على اإلبقاء انحية أما

 جعل على إمجاع من يشاهد ما فإ . عليه تدل االقتصاد يف السري طريقة
 ابلعدالة ترقيعه م  ياألهل الدخل زايدة على كله يبىن االقتصادي التنظيم

 اليت البلدا  حىت ذلك، على واضح دليل ابالشرتاكية، تطعيمه أو االجتماعية،
 ما - فإهنا مصر مثل يمريكاأل املال رأس لسيطرة إخضاعها يف اأمريك جنحت
 تنظيماهتا أساس جعلت قد - لالشرتاكية العريضة الدعوة من به تتبجح

 امم الرأمسايل، النظام أساس على بنتها أي األهلي، الدخل زايدة االقتصادية
 أبسلوب ليطبق الرأمسايل، النظام تطبيق كيفية تطوير هي املسألة أ  على يدل

 النظام عوار اعكشف فقد. االستعمار تطوير يف حصل كمااً  متام خيفيه، جديد
 وأثرت الغرب، عفوذ حتت كاعت اليت البالد جلمي  فساده وجتلى الرأمسايل،

 ابإلمكا  يعد "مل: يقول له املتعصبني أشد صار حىت ضده روسيا دعاية
 تكتنفه" اليت واالجتماعية االقتصادية للمحاذير كامالً  الرأمسايل ابلنظام األخذ
 لتطبيقه جديد أسلوب من الرأمسايل النظام على لإلبقاء بد ال صار هنا ومن
 الرأمسايل، النظام تطوير هو اجلديد األسلوب هذا فكا  الناس على به خيفي

 االقتصادي التخطيط عن عام رأي إجياد اولو حي قاموا ذلك إىل وللوصول
 العدالة وعن االشرتاكية، عن معها عام رأي وإجياد االقتصادية، والتنمية

 البالد يفًا ومتحكمًا مطبق الرأمسايل النظام بقاء يضمن وبذلك. االجتماعية
 .اجلديد األسلوب هذا بواسطة

 ألسلوبكا وجوده يفًا جديد ليس اجلديد األسلوب هذا أ  غري
 عوار اب  حني أورواب استعملته قدمي أسلوب هو وإمنا اجلديد االستعماري
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 هذا فاستعملت لالهنيار وتعرض عشر التاس  القر  يف الرأمسايل النظام
. اليوم حىت أورواب يف عليه وحافظت عنه، اخلطر إبعاد يف وجنحت األسلوب،
 أورواب، حكم حتت كاعت اليت البلدا  يف استعماله حتاول اآل  هي فكذلك
 جديد فهو. لالهنيارًا متعرض أصبح أ  بعد الرأمسايل النظام على لإلبقاء
 منذ أعه وذلك. قدمي حقيقته يف ألعه لوجوده، ابلنسبة ال البلدا  هلذه ابلنسبة
 وظهرت ،اً اتماً اعكشاف الرأمسايل النظام فساد اعكشف عشر التاس  القر  أوائل
 أورواب يف اجملتم  عاانه الذي للظلم عتيجة فإعه. يارابالهن هتدده جديدة أفكار
 األفكار ظهرت فيه، اليت الكثرية ولألخطاء النظام، هذا من وروسيا

 األول النصف يف األفكار هذه وكاعت. العام الرأي على وطغت االشرتاكية،
 قد كاعت وإ  ومؤلفات، رسائل يف وتظهر فكرية، أحباث شكل أتخذ

 اجلماهري يف للتأثري الفعال الدور أتخذ مل ولكنها اهب تقول أحزاب وجدت
 التاس  القر  من الثاين النصف يف ولكنها احلياة، وأعظمة احلكم أعظمة وهتديد
 الستالم تناضل أحزاب تكوين حماوالت وبدأت سياسية، حركة صارت عشر
. أورواب ودول روسيا يف ابلفعل األحزاب هذه قامت وقد لتطبيقها، احلكم
 حبركات وتقوم املؤمترات، وتعقد الصحف، تصدر األحزاب هذه وكاعت
 أورواب تكتسح االشرتاكية الفكرة كادت حىت اشرتاكية، ودعوات عضالية،
 املاركسية، االشرتاكية من وخاصة للتدمري الرأمسايل النظام بذلك فتعرض. كلها
 عن اسالن لصرف الدولة، ابشرتاكية يسمى مبا العامل على الرأمساليو  فطل 

 يضمن بشكل الرأمسالية لتطبيقًا جديد أسلوابً  ولتكو  املاركسية، االشرتاكية
 عليها وقامت جنحت ماركس كارل اشرتاكية أ  غري. عليها واحملافظة إبقاءها
 الدولة اشرتاكية أما. الرأمسايل النظام على اخلطر فاشتد السوفيايت، االحتاد دولة
 تنجح مل فإهنا أورواب بلدا  أكثر يف أحزاب أساسها على قامت وإ  فإهنا
 بعض فأدت االجتماعية، العدالة فكرة جاعبها إىل فقامت. إفالسها وظهر
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 اشرتاكية: الفكرتني هباتني أورواب استطاعت وهكذا. الرأمسايل للنظام اخلدمات
 النظام أمام ووقفت أورواب يف النظام حفظ االجتماعية، والعدالة الدولة،

 القر  أواخر يف حزابً  كا  أ  منذ أمامه وقفت روسيا، يف ركسياملا االشرتاكي
 احلرب عقب دولة صار حني أمامه ووقفت العشرين، القر  وأول عشر التاس 
 بظلم اإلحساس بدأ وقد واآل . الثاعية العاملية احلرب هناية حىت األوىل العاملية
 أورواب سلطا  تحت كاعت اليت البلدا  يف يدب اجملتم  يف الرأمسايل النظام
 العدالة وفكرة الدولة اشرتاكية أي االشرتاكية، بفكرة الكربى الدول جاءت

 للمحافظة االقتصادية والتنمية االقتصادي التخطيط جاعب إىل االجتماعية
 فإ  وعليه. األقدام حتت يسقط أ  دو  وللحيلولة الرأمسايل، النظام على

 العربية الدول حكام يسميها ما وهي لةالدو  اشرتاكية أي االشرتاكية إىل الدعوة
 إىل الدعوة جاعب إىل االجتماعية، العدالة إىل والدعوة العربية، ابالشرتاكية

 منها يراد ألعه. مشبوهة دعوات كلها االقتصادي والتخطيط االقتصادية التنمية
 يسمى مبا وترقيعه أساسه على ابحملافظة البالد يف الرأمسايل النظام تثبيت
اً مطبق ليظل االجتماعية ابلعدالة يسمى ومبا الدولة، اشرتاكية أي رتاكيةابالش

 . املسلمني عالقات يفاً متحكم البالد يف
 االقتصادي التخطيط إىل الدعوة عليه قامت الذي األساس هو هذا

 االجتماعية، العدالة وإىل االشرتاكية إىل الدعوة جاعب إىل االقتصادية والتنمية
 يف الرأمسايل النظام على واإلبقاء الغريب االستعمار أمد تطويل حماولة وهو أال
 زايدة جعل أفكار أي هي، حيث من األفكار هذه فساد أما. اإلسالم بالد

 والعدالة االشرتاكية وأفكار االقتصادي للنظامًا أساس األهلي الدخل
 لالدو  صن  من كوهنا على عالوة كنهها يف البحث من يربز فإعه االجتماعية

 حيث من خطئها لبيا  فكرة فكرة هلا التعرض من بد ال وهلذا. الكربى الغربية
 .اقتصادية أفكار هي
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 الرأمسايل النظام فساد

 لالقتصاد،اً أساس جعلها حيث من األهلي الدخل زايدة مسألة ولنأخذ
. النظام هذا يقوم أساسها وعلى الرأمسايل النظام أساس هي الفكرة هذه فإ 
 املشكلة هي للحاجات ابلنسبة واخلدمات للسل  النسبية الندرة  إ يقول فهو

 واملتعددة املتجددة للحاجات واخلدمات السل  كفاية عدم أ  أي األساسية،
 حاجات لإلعسا  أ  وذلك. للمجتم  االقتصادية املشكلة هي اإلعسا  عند

 ل الس هي هذه اإلشباع ووسائل. إلشباعها وسائل من بد فال اإلشباع تتطلب
 وهي املادية ابحلاجات عندهم يسمى ملا اإلشباع وسائل فالسل  واخلدمات،
. الدار وسكىن الثوب ولبس الرغيف أكل مثل امللموسة، احملسوسة احلاجات
 احلاجات وهي املعنوية ابحلاجات عندهم يسمى ملا اإلشباع وسائل واخلدمات
 كاعت لذلك. دسواملهن واملعلم الطبيب خدمة مثل امللموسة غري احملسوسة

 من اإلشباع وسائل توفري أي واخلدمات، السل  توفري هي االقتصادي مهمة
 توفري يف االقتصادي يبحث إمنا هذا على وبناء. اإلعسا  حاجات إشباع أجل

 فإهنا حمدودة واخلدمات السل  كاعت وملا. اإلعسا  حلاجات اإلشباع وسائل
 فهناك. حمدودة غري اتاحلاج هذه أل . اإلعسا  حاجات لسد تكفي ال

 املأكل وهي إعساانً  بوصفه إشباعها من لإلعسا  بد ال اليت األساسية احلاجات
 اإلعسا  ارتقى كلما تزداد اليت احلاجات من عدد وهناك واملسكن، وامللبس

 إشباعها إىل فتحتاج وتزداد تنمو وهذه املدعية، مراتب من أعلى مرتبة إىل
 أساس عشأ لذلك. واخلدمات السل  كثرت مهما تىيتأ ال وهذا ،اً كليًا  إشباع
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 عدم يعين. إشباعها وسائل وقلة احلاجات كثرة وهو االقتصادية املشكلة
 فتواجه ،اً كليًا  إشباع اإلعسا  حاجات مجي  إلشباع واخلدمات السل  كفاية
 للسل  النسبية الندرة مشكلة وهي االقتصادية املشكلة حينئذ اجملتم 

 إما احلاجات بعض تظل أ  هي الندرة هلذه احلتمية يجةوالنت. واخلدمات
 فال كذلك األمر دام وما ،اً إطالق مشبعة غري أو فقط،ًا جزئيًا إشباع مشبعة

. احملدودة غري احلاجات على احملدودة املوارد توزي  كيفية تقرر قواعد من بد
 املوارد توفري هي أي اإلعسا ، وليس احلاجات هي إذ  عندهم فاملشكلة
 األمر كا  وملا. األفراد من فرد كل حاجات إشباع وليس احلاجات إلشباع
 تضمن اليت القواعد هي توض  اليت القواعد تكو  أ  بد ال كا  كذلك
 حىت أي املوارد، توفري يتأتى حىت اإلعتاج من ممكن مستوى أرف  إىل الوصول

 كاعت اهن ومن منهم، فرد لكل ال الناس جملموعة واخلدمات السل  توفر
 وكا  إعتاجها، مبشكلةًا وثيقًا ارتباط مرتبطة واخلدمات السل  توزي  مشكلة
 جمموع يستهلكه ما زايدة على العمل هو االقتصادية للدراسات األمسى اهلدف
 حجم على تؤثر اليت العوامل دراسة كاعت وهلذا واخلدمات، السل  من الناس
 عندهم، االقتصادية املوضوعات مجي  بني الصدارة مكا  حتتل األهلي اإلعتاج
 املشكلة ملعاجلة األحباث أهم عندهم هو األهلي اإلعتاج زايدة يف البحث أل 

 فزايدة. للحاجات ابلنسبة واخلدمات للسل  النسبية الندرة وهي أال االقتصادية
 أفراد من فرد كل عيش وليس االقتصادية للمشكلة األساس هو اإلعتاج
 فتقسم مالكيها، عن النظر بغض مجلة البالد ثروة رتقد صارت ولذلك الناس،
 ميلك الذي كا  ولو كذا الفرد دخل معدل ويقال الشعب أفراد عدد على
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 والكساء القوت جيد يكاد ال أعشاره وتسعة الشعب هذا عشر هو الثروة هذه
 واحلرما  الفقر معاجلة ميكن ال أعه يعتقدو  ألهنم. إليه أيوياً بيت جيد يكاد وال
 هذا من أيخذو  للناس احلرية وترك فيه، اإلعتاج زايدة طريق عن إال البلد يف

 من يستطيعو  ما مبقدار أي للبلد، ينتجو  ما مبقدار الثروة من أي اإلعتاج
 األفراد يف واحلرما  الفقر يعاجل ومبعاجلته البلد، يف واحلرما  الفقر فيعاجل أخذ،
 اليت االقتصادية املشكلة فعالج. حرماهنمو  فقرهم ملعاجلة اإلعتاج على إبقباهلم
 اعصباب سر يفهم هنا ومن. اإلعتاج بزايدة يكو  إمنا عندهم اجملتم  تواجه
 االقتصادي التخطيط ووض  االقتصادية والتنمية اإلعتاج زايدة على اجلهود
 النظام عليه يقوم الذي األساس على منصبة اجلهود أ  أي اإلعتاج، لزايدة

 .الرأمسايل
 واإلعتاج، التوزي  يف يبحث فهو. الرأمسايل للنظام األساس هو ذاه
 على ال البلد يف املوجودة احلاجات على املوارد توزي  يف يبحث ولكنه

 على املوارد توزي  يف يبحث هو مث ،اً فردًا فرد البلد أفراد مجي  حاجات
 جيعل أي  التوزي هذا تقرر قواعد طريق عن ال املوارد زايدة طريق عن احلاجات

 هو كله حبثه فيكو  اإلعتاج، حبث حتت منطوايً  احلاجات على التوزي  حبث
. حبثه يف عناية أي دو  الناس يرتك هو مث. األهلي الدخل زايدة أي اإلعتاج،

 وإمنا منها، أخذهم يضمن فيما وال عليهم، الثروة توزي  يف يبحث ال فهو
 ما بقدر اإلعتاج هذا من أيخذو  الناس ويرتك اإلعتاج، على حبثه يقصر

 واحدة غاية إىل يهدف الرأمسايل االقتصادي النظام فإ  هذا وعلى. يستطيعو 
 من ممكن مستوى أرف  إىل للوصول ويعمل مجلة، البالد ثروة زايدة هي
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 لزايدة عتيجة اجملتم  ألفراد الرفاهية من ميكن ما أقصى حتقيق وجيعل اإلعتاج،
 الثروة أخذ من بتمكينهم وذلك البالد، يف إلعتاجا مستوى ورف  األهلي الدخل
 إلشباع يوجد ال فاالقتصاد. وحليازهتا إلعتاجها العمل يف احلرية هلم يرتك حني

 منصب هو وإمنا اجملموعة، أفراد من فرد لكل اإلشباع وتوفري األفراد، حاجات
 الدخل وزايدة اإلعتاج مستوى برف  اجملموعة حاجات يشب  ما توفري على

 الدخل هذا توزي  حينئذ حيصل األهلي الدخل توفر طريق وعن للبالد، األهلي
 عوال حرية لألفراد فيرتك اجملتم ، أفراد على العمل، وحرية امللك، حرية بواسطة

 سواء إعتاجها، عوامل من ميلك ما حبسب كل الثروة هذه من يستطيعوعه ما
 وهذا اآلخر، بعضال دو  لبعضهم حصل أو األفراد جلمي  اإلشباع حصل
 كوهنا م  فردية حاجات هي اإلشباع تتطلب اليت احلاجات أل . وظلم خطأ

 حاجات وليست وحسن، وصاحل حملمد حاجات فهي. إعسا  حاجات
 إلشباع يسعى والذي. شعب جملموعة أو أمة جملموعة أو اإلعسا  جملموعة
 طريق عن أو كاألكل، مباشرة هلا إشباعه أكا  سواء الفرد هو إمنا حاجاته
 هي االقتصادية املشكلة كاعت ولذلك. األمة عن كالدفاع اجملموع إشباع
 األمة أفراد على واخلدمات السل  توزي  أي األفراد، على اإلشباع وسائل توزي 
 دو  الشعب أو األمة جمموع يتطلبها اليت احلاجات على وليس الشعب أو

 يصيب الذي احلرما  هي شكلةامل أخرى وبعبارة. أفراده من فرد كل إىل النظر
 يكو  إمنا االقتصاد يف والبحث. البالد جمموع يصيب الذي احلرما  ال الفرد

. االقتصادية املادة إعتاج يف البحث ال فرد لكل األساسية احلاجات إلشباع
 متعلقة أي البلد، إبعتاج وليس البلد يف يعيشو  الذين ابألفراد متعلقة فالقضية
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 ،اً كليًا  إشباعًا فردًا فرد األمة أفراد جلمي  األساسية اجاتاحل مجي  إبشباع
 لضما  الناس على الثروة توزي  أساسه فالبحث البلد، إعتاج بزايدة وليس
 والفقر. الثروة إعتاج البحث أساس وليس األساسية حاجاهتم مجي  إشباع

 لإلعسا  األساسية احلاجات إشباع عدم مها عالجهما املطلوب واحلرما 
 أو الفقر وليس الكمالية، حاجاته إشباع من متكينه وعدم ،إعساانً  وصفهب

 أو املادي الرقي عن املتولدة احلاجات يشب  ملا ابلنسبة البالد فقر هو احلرما 
 احلاجات إشباع عدم - املفهوم هبذا واحلرما  الفقر وهذا. منها حمرومة كوهنا

 يعاجل ال - فرد لكل ماليةالك احلاجات إشباع من التمكني وعدم األساسية،
 حبيثاً فرداً فرد األفراد مجي  على الثروة توزي  بكيفية يعاجل وإمنا اإلعتاج، بزايدة
 مجي  إشباع على ويساعداً. كليًا  إشباع األساسية حاجاته مجي  فرد كل يشب 

 األساسية املشكلة تصوروا قد الرأمساليو  يكو  هذا وعلى. الكمالية احلاجات
 يف ،اً اتمًا ترك توزيعها أمر وتركوا الثروة إعتاج فجعلوها مقلوابً ًا تصور  لالقتصاد

 جعل يف والضالل اخلطأ جاء هنا ومن. الثروة توزي  هي املشكلة  إ حني
 أي هذا، على ترتب وقد. االقتصادي للتنظيم األساس األهلي الدخل زايدة
اً ترك اجملتم  أفراد ىعل للثروة التوزي  أمر وترك األساس، هو اإلعتاج جعل على
 أ  ذلك على ترتب ،اً أساس جعله عن فضالً  له عناية أي توجيه وعدم ،اً اتم

 ال ومن الثروة، من أيخذًا مثن ميلك من أ  أي للتوزي ، املنظم هو الثمن جعلوا
 ما مبقدار الثروة هذه من أيخذوا أ  لألفراد ترك ألعه ،اً شيئ أيخذ الاً شيئ ميلك

 البالد ثروة من حيصلو  الثمن هذا بواسطة مث إعتاجهم، مثن فيأخذو  ينتجو ،
 يستحق ال أعه قرر قد الرأمسايل النظام يكو  وبذلك. منه ميلكو  ما مبقدار
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 كا  من أما. واخلدمات السل  إعتاج يف املسامهة علىاً قادر  كا  من إال احلياة
 يستحق فال ه،علي طرأًا ضعف هناك أل  أو ،اً ضعيف خلق ألعه ذلك عناً عاجز 
 وكذلك. حاجاته يسد ما البالد ثروة من ينال أ  يستحق ال ألعه احلياة،
 علىًا قادر  كا  من كل مباله الغري على والسيطرة والسيادة التخمة يستحق
 احلياة على غريه من أقدر وكا  عقله، يف أو جسمه يف قوايً  خلق ألعه ذلك،
 كاعت من كل غريه على لثروةا حيازة يف يزيد وكذلك. الطرق من طريق أبي
 وتعلقه الروحية ميوله كاعت من غريه عن حيازهتا يف ويقل قوية، للمادة ميوله

 الروحية القيود عليه تفرضه مبا املادة كسب يف لتقيده أقوى، املعنوية ابلصفات
 احلياة عن واخللقي الروحي العنصر يبعد وهذا. أبفكارها التزم اليت املعنوية أو

 إشباع وسائل لكسب املادي النضال أساسها حبتة مادية ياةح وجيعلها
 مسيطر هو وما كلها، الغربية البالد يف واق  هو ما وهذا. املادية احلاجات

 .الرأمسايل النظام عليها طبق أ  بعد اإلسالمية البالد على
 يف هلم احلرية وترك األساس، هي ياألهل الدخل زايدة جعل فإ ًا وأيض

 على األفراد على توزيعها أبمر العناية وعدم وحيازهتا، إلعتاجها والعمل امللك
 أكا  سواء إليه، هبا يصل سبيل أبي املال متلك إىل ذلك أدى اإلطالق،
. مضاعف وغريًا مضاعف ابلراب أم واالحتكار، ابلقمار أم والكذب ابلغش
 اً رقص اجلهود كاعت أو ،أفيوانً  أمًا حشيش أمًا مخر  السل  أكاعت وسواء

 امللك يف املطلقة احلرية له ضمنت قد دامت ما ذلك، شابه ما أو وشعوذة
 العالقات، يف احنطاط هذا ويف. يشاء مبا يشاء كما الثروة حيصل والعمل
 .الناس بني من الرفيعة القيم جلمي  وإهدار احليوا ، درك إىل ابإلعسا  وعزول
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 املشكلة يتصور فهو. عتائجه هي وهذه الرأمسايل النظام هو هذا
 مشكلة أي جمتم  مشكلة أبهنا إليها ينظر أ  فبدل ،مقلوابً ًا تصور  االقتصادية
 يف احلرية وترك إعتاج مشكلة جعلها الناس، على الثروة توزي  مشكلة عالقات،

 على ركزها بل املشكلة يعاجل مل وبذلك. وحيازهتا الثروة إلعتاج العمل ويف امللك
 وأيدي األقوايء، أبيدي الثروة حيصر فهو رفيعة،ال القيم واععدام الظلم أساس
 تشح وجيعلها الضعفاء، منها وحيرم املادية، القيمة إال كلها ابلقيم يبالو  ال من
 احلياة وجيعل. ومعنوية وخلقية روحية من العليا القيم على احلريصني على

 أساس على اخللق قواعد ويقيم العالقات، وأساس احلياة أساس االقتصادية
 ليس مادة أبهنا أي وخدمات، سل  أبهنا احلياة ويصور االقتصادية، احلياة هذه
 يف واحلرما  الفقر وجود ركز لألفراد واحلرما  الفقر يعاجل أ  وبدل. غري

 الصفات عليا على حريصني ومن ضعفاء، من خيلو أ  يستحيل ألعه اجملتم ،
 الدخل زايدة هو تصادياالق النظام أساس دام ما فقراءًا حتم سيظلو  وهؤالء
 الثروة، ينال بقوته فالقوي األخذ، على قادر هو من منه أيخذ وأ  األهلي،

 ذلك فوق وهو. حمالة ال للفقر تركيز هو وهذا منها، حيرم ضعفهب والضعيف
 التحكم من وميكنهم أبيديهم، السلطة وجيعل لألغنياء، البالد يف السيطرة جيعل
 جتعل اليت أي الرأمسالية، تعتنق اليت الغربية بالدال يف ظهرت ولذلك. الناس يف

 متكنه ما قادر كل منه أيخذ األهلي الدخل زايدة االقتصادي النظام أساس
 واستبد الرأمسالية االحتكارات سيطرة البالد تلك يف ظهرت أخذه، من قدرته

 الكربى الشركات كأصحاب الناس من فريق وغدا ابملستهلكني، املنتجو 
 مجهرة على يسيطر وغريها الثقيلة واملصاع  والسيارات لبرتولا كشركات
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 دعا ما وهذا للسل ، معينة أمثاانً  عليهم ويفرض فيهم، ويتحكم املستهلكني،
 النظام لرتقي  االجتماعية، ابلعدالة يسمى ما وظهور االشرتاكية، ظهور إىل

 .وإرهاق ظلم من ابلناس أعزله ما لتخفيف الرأمسايل
 التنظيم أساس األهلي الدخل زايدة جعل إىل الدعوة واق  هو هذا
 دعوة فإهنا والتنمية، التخطيط إىل الدعوة واق  ابلتايل هو وهذا االقتصادي،

 احلياة وجعل االقتصادي، لتنظيمناًا أساس الرأمسايل النظام أساس جعل إىل
 جعتائ هي وهذه الناس، بني للعالقاتًا أساس أو للحياةًا أساس االقتصادية

 يف للفقر وتركيز الضعفاء، وهم الناس من الساحقة لألكثرية ظلم: الدعوة هذه
 من الدعوة هذه يف ما مدى يظهر هنا ومن. منه الرفيعة للقيم وعفي اجملتم ،
 النظام تثبيت غايتها مشبوهة دعوة كوهنا فوق اجملتم  وعلى األمة على خطر

 يف الكافرة الدول أقدام يثبت وابلتايل االهنيار، على شرفأ أ  بعد الرأمسايل
 أ  وبعد والزوال، ابالهنيار فيها وسلطاهنا عفوذها أذ  أ  بعد اإلسالم بالد

 .التحرير وشك على البالد هذه صارت
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 الدولة اشرتاكية فساد

 الدول يف احلكام بعض يسميها واليت إليها يدعو  اليت االشرتاكية وأما
 ابشرتاكية يسمى االشرتاكية أعواع من عوع افإهن العربية ابالشرتاكية العربية
 اليت أورواب عنها تولت وقد. األعوف تزكم رائحتها ةعفن فكرة وهي الدولة
 واعتشرت عفنها ظهر أ  بعد امسها ذكر عن حىت وأعرضت هبا جاءت
 على يسريو  إمنا تطبيقها حياولو  الذين مصر حكام فإ  ذلك وفوق. رائحتها
 يبدأو  أخرى بعبارة أو األمام، إىل ليجرها العربة اءور  احلصا  وض  طريقة
 أ  قبل االشرتاكية تطبيق يريدو  فإهنم األوىل، اخلطوة قبل الثاعية ابخلطوة السري
. تطبيقها استحالة الفكرة عفوعة إىل جيمعو  ولذلك االشرتاكيو ، يوجد

 جملتم ا عاانه الذي للظلم عتيجة كا  االشرتاكية ظهور أ  كله ذلك وتفصيل
 فرأوا الرأمسايل، النظام تطبيق جراء من وروسيا أورواب وهي الرأمسالية البالد يف
 أخذوا ولذلك الناس بني اخلاصة امللكية تفاوت من أتى إمنا الظلم هذا أ 

 إىل واعقسموا امللكية، يف الفعلية ابملساواة منهم فريق فقال. امللكية يبحثو 
 ينتف  ما كل يف املساواة هبا ويقصد احلسابية ةابملساوا يقول قسم: أقسام ثالثة
 الشيوعية، ابملساواة يقول وقسم. لآلخر يعطى ما منه فرد لكل فيعطى به،

 الناتج توزي  يف ويراعى فرد، كل قدرة األعمال توزي  يف يراعى أ  هبا ويقصد
 القاعدة طبقت ما إذا عندهم تتحقق واملساواة. فرد كل حاجات حسب
 القسم وأما. (حاجته حسب ولكل قدرته أي قوته حسب لك من) اآلتية
 يف تكفي ال األشياء  إ حيث من اإلعتاج وسائل يف ابملساواة فيقول الثالث
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 كل من) التوزي  قاعدة تكو  أ  فيجب األفراد كل حاجات لسد الواق 
 فرد لكل هتيأ إذا املساواة وتتحقق (عمله بنسبة ولكل قدرته أي قوته حسب

 . لآلخر ما مثل اإلعتاج وسائل من
. امللكية إلغاء يوجب امللكية عن ينتج إمنا الظلم كو  فإ ًا وأيض
. اخلاصة امللكية من إبلغائه تقول ما حيث من االشرتاكية املذاهب واختلفت

 لتحقق الشيوعية، هي وهذه اإلطالق على اخلاصة امللكية إبلغاء تقول ففئة
 أي قوته حسب كل من) السابقة اقاعدهت طبقت إذا ذلك ويكو  املساواة،

 ما به )ويراد هحاجت حسب ولكل به( يقوم الذي العمل هبذا )ويراد (قدرته
 اإلعتاج لثروات ابلنسبة اخلاصة امللكية إبلغاء تقول وفئة. اإلعتاج( من يوزع
 احلديدية واخلطوط واملصاع  األرض مثل املال رأس عليها تطلق اليت وهي

 فالاً. خاصًا امتالكًا شيئ تنتج سلعة كل امتالك مين  أي وحنوها، واملناجم
 حيتفظو  ولكنهم. ذلك شابه ما والًا أرض والًا مصنع وال يؤجرهًا بيت ميلك

 وال ستهلكوعهي ما ميلكوا أ  فيصح. االستهالك لثروات ابلنسبة لألفراد ابمللكية
 أ  يصح وال ألعفسهم الستعماهلا سيارة فيملكو  ينتج، شيء أي ميلكو 
 ما إذا وتتحقق املال، رأس اشرتاكية هي وهذه. وهكذا لألجرة سيارة ميلكوا
 هو وهذا (لهمع حسب ولكل قدرته حسب كل من) التالية القاعدة طبقت
 لينني بتفسريات ماركس آراء حسب روسيا يف تطبيقه جرى الذي املذهب
 امللكية إبلغاء تقول فئة وهناك. الشيوعية إىل للوصول خروشوف مث وستالني
. الزراعيو  االشرتاكيو  هم وهؤالء غريها، دو  الزراعية األرض يف اخلاصة
 النظام يف الفادح للظلم عتيجة وجدت اليت احلقيقية االشرتاكية أعواع هي فهذه
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 طريقة يف حبثت االشرتاكية الفكرة إىل توصلت أ  بعد فإهنا ولذلك. الرأمسايل
 ابالعتماد الثورية النقابية فقالت. فكرةال جنس من طريقة هلا ووضعت تنفيذها
 من كاإلكثار أعفسهم، العمال جهود أي املباشر، الفعل تسميه ما على

 العمال، بني العام اإلضراب فكرة وعشر اآلالت، وإتالف املتقط ، اإلضراب
 مبا أي اجملتم ، يف التطور سنة تسميه مبا املاركسية وجاءت. لتحقيقها والتأهب
 ضد النضال بدأ بطريقتها الفكرة هذه وجدت أ  ومنذ. ضاتابلتناق يسمى

 وهو الدولة، ابشرتاكية يسمى ما وهو اثلث اشرتاكي مذهب فوجد الرأمسالية
 االشرتاكية هذه وخالصة. حقيقية اشرتاكية وليسًا امس اشرتاكية حقيقته يف

 العامة امللكية استبدال إىل فيها العام الصاحل يدعو حالة كل تدرس أ  االمسية
 إىل العام الصاحل يدعو حالة كل أي. ابلتأميم يسمى ما وهو اخلاصة، ابمللكية
 اخلاصة امللكية أصحاب تقييد جيري وأ . تؤمم خاصة ملكية هو مما أتميمها

 فيمن  واإلجارة للفائدة أقصىًا حد املشرع يض  وأ  املواطن، من كثري يف
 كبيت تستأجر سلعة أو عقار يأ إجارة ومين  معني مقدار عن زاد إذا الربح
 العمال ألجور أدىنًا حد يض  وأ . معني حد عن األجرة زادت إذا سيارة أو
 املال رأس يف اً بعصي العمال حنمي وأ . معني مبلغ من أقل العامل يعطي فال

 هي هذه. ذلك وحنو فيه يشتغلو  الذي املصن  يف معينة أسهم هلم فتجعل
 احلكام بعض وحياول إليها يدعو  اليت اكيةاالشرت  وهي الدولة اشرتاكية
 وتنفيذ الدولة قبل من القواعني سن هي االشرتاكية هذه تنفيذ وطريقة. تطبيقها

 محاية يكفل ما القواعني سن يف إ  ويقولو  الدولة، قبل من القواعني هذه
اً وخصوص الضرائب فرض يف أ  كما العمال، أحوال وحتسني العامة املصاحل
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 يف التفاوت تقليل إىل يؤدي ما واملرياث املال ورأس الدخل على نهام املدرجة
 حيث ومن فكرهتا، حيث من االشرتاكية، هذه أفكار يف وظاهر. الثروات
 اليت احلقيقية االشرتاكية وجه يف للوقوف وجدت إمنا أهنا تنفيذها، طريقة
 فقط افامسه النظام، هذا محاية أجل من وحتطمه، الرأمسايل ابلنظام تبطش

 االشرتاكية أمام تنهار أ  من الرأمسالية حلماية سور وحقيقتها اشرتاكية،
 تطبيقها يتم أ  ميكن الًا عظام بوصفها االشرتاكية هذه أ  على. احلقيقية
 عنها عام رأي يوجد أ  بد ال بل والتشريعات، القواعني سن مبجرد ويستمر
 أ  ميكن ذلك بعد مث هلا، تفهم على مبين عليه ستطبق الذي الشعب لدى
 يعمل الذي احلاكم قبل من القاعو  سن مبجرد تطبيقها أما. تطبيقها جيري

 من بد ال بل لتطبيقه يكفي ال القاعو  سن جمرد إذ خطأ، ذلك فإ  لتطبيقها
 تطبيقه يتم حىت إمجاالً  ولو له تفهم على مبين القاعو  هذا عن عام رأي

 - االشرتاكية هذه تطبيق حتاول بدأت حني أورواب فإ  ولذلك. ويستمر
 االشرتاكية عن عام رأي إجياد من الطريق هذا يف سارت قد - الدولة اشرتاكية

 اشرتاكية أحزاب أوالً  فوجدت. تطبيقها حتاول بدأت مث هلا تفهم على مبين
 احلكم األحزاب هذه وصلت ملا مث حوهلا الناس وتكتل هلا وتدعو الفكرة حتمل

 والداعني اإلسالمية البالد هذه حكام ولكن. تطبيقها حتاول أخذت
 الفكرة توجد أ  قبل ويطبقوها القواعني يسنوا أ  يريدو  فيها اليوم لالشرتاكية

. إمجاالً  ولو حلقيقتها تفهم على مبين عام رأي هلا يوجد أ  وقبل الناس، لدى
 قبلو  الفكرة، توجد أ  قبل بتطبيقهاًا رأس وبدأوا القواعني سنوا مصر فحكام

 حزب يوجد أ  وقبل حلقيقتها، تفهم على مبين هلا عام رأي يوجد أ 



 26 

 السري هو أو األمام، إىل ليجرها العربة وراء احلصا  وض  هو وهذا اشرتاكي،
 اً.حتمي فشلها سيكو  وابلطب  األوىل، اخلطوة قبل الثاعية ابخلطوة

 دولةال اشرتاكية أي االشرتاكية هذه فإ  أخرى جهة ومن جهة من هذا
 ألهنا وذلك عام، رأي هلا يوجد أ  قابلية فيها وليس التطبيق، قابلية فيها ليس

. األخرى غري منها فكرة وكل أساس، على مرتكزة غري األفكار من جمموعة
 من حيد شيء إجياد إىل فيها العام الصاحل يدعو حالة كل تدرس أ  فأساسها
 هو وإمنا أفكار، عنه تنبثقًا ددحمًا عامًا فكر  ليس وهذا. اخلاصة امللكية طغيا 
 ويف الرأمسايل، النظام يف حيصل أ  فيمكن عظام، أي يف حيصل أ  ميكن أمر

 يشكل وال أفكار، العبثاقًا أساس يصلح فال عظام، كل ويف القبلي، النظام
 املصاحل، لبعض التأميم هي عنه تنبثق اليت األفكار  إ مث. الناس يعتنقها عقيدة
 ،اتر اإلجا بدل وحتديد األجور، وحتديد املواطن، بعض يف ةامللكي وتقييد
 كا  وإذا. بينها رابط ال أفكار كلها وهي ذلك، غري إىل األرابح وحتديد

 أ  املتعذر من فإعه ،مثالً  كالتأميم منها واحدة لفكرة عام رأي إجياد ابإلمكا 
 يتعذر دام وما. اشرتاكية بوصفها أي ،كالً  بوصفها كلها، هلا عام رأي يوجد
 ويستمر، تطبيقها يتم أ  ميكن ال فإعه هلا تفهم على مبين هلا عام رأي إجياد

 هذه تطبيق يف كلها أورواب يف االشرتاكية األحزاب مجي  أخفقت ولذلك
 يف العمال حزب أ  ذلك على دليل وأكرب تطبقها، أ  تستط  ومل االشرتاكية

 االشرتاكية هذه تطبيق وحاول ابحلكم، وحده واعفرد احلكم إىل وصل إجنلرتا
 لبعض كالتأميم احلاالت بعض يف األفكار بعض تطبيق إىل ووصل ينجح، فلم

 االعتخابية، قواه على أثر له وكا  الناس، عند القبول جيد مل ولكنه املصاحل



 27 

 بني قوي رأي وجد حىت التأميم، فكرة جراء من االعتخابية املعارك فخسر
 واألحزاب. االعتخاابت لكسب احلزب يف أميمالت فكرة عن للتخلي أعضائه

. احلكم إىل الوصول يف تنجح مل وأملاعيا وإيطاليا فرعسا يف االشرتاكية
 اليت هي هتلر شخصية وإمنا االشرتاكية، تطبيق يف تنجح مل النازية واالشرتاكية

 ومن. االشرتاكية يوجد أ  يستط  مل ولكنه النازية فيها فأوجد أملاعيا على أثرت
 له ظهرت إذ عنها، وأعرض االشرتاكية عن كلها أورواب يف العام الرأي توىل هنا

 من آت كله وهذا. األورويب العام الرأي يف وجود هلا يبق مل ولذلك عفوعتها،
 غري أفكار جمموعة هي بل حمددة، عامة فكرة عن منبثقة ليست كوهنا حيث

 من مكوعة وحدة األهن عفنة كاعت أي عفوعتها، جاءت هنا ومن متجاعسة،
 .العفوعة هذه هلا فكاعت أخاليط،

 ومنه تطبيقها، وحياولو  إليها يدعو  اليت االشرتاكية وض  هو هذا
 قابلة غري عفنة فكرة إىل دعوة هلا الدعوة أ  اإلدراك متام يدرك أ  ميكن

 حلقيقتها، تفهم على مبين عام رأي هلا يكو  أ  قابلية فيها ليس ألعه التطبيق،
 كا  لو حىت خمفقة حماولة تطبيقها حماولة أ  اإلدراك متام يدرك أ  ميكن هومن

 طريق عن أفراد أو فرد من جارية واحملاولة احلال فكيف ،اً اشرتاكي حزابً  احملاولو 
 هذه أ  شك ال! االشرتاكيو ؟ يوجد أ  قبل االشرتاكية إلجياد القواعني سن

 البالد، يف عام رأي لالشرتاكية ارص عهإ يقال وال. إبخفاقها مقطوع احملاولة
 عام، رأي االشرتاكية هلذه يوجد ال ألعه ذلك يقال ال تطبيقها، كنمي فصار
 االشرتاكية، للفظ دعاية هو إمنا واملوجود عام، رأي هلا يوجد أ  ميكن وال

 بعض لدى بل الناس، لدىًا ووجودًا ذكر  اللفظ هلذا أوجدت الدعاية وهذه
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 املساواة معاين من عليها أسبغ مبا للناس حمببة لكلمةا هذه فصارت الناس،
 هلا أثر ال فإعهًا معينًا مفهوم وبوصفها مبدلوهلا االشرتاكية هذه وأما. والعدالة

 هلا كا  مما جاء إمنا حمببة وجعلها الكلمة هلذه الوجود هذا إ  مث. أحد عند
 بعض تبنتها مث ليد،التق بطريق اإلسالمية للبالد فاعتقلت دعاية، من أورواب يف

 هذه هلا فوجدت ا،أمريك مثل الغرب دول عليها وشجعت احلكومات،
 دين أبعه اإلسالم عن يقال صار عهإ حىت حمببة، كلمتها وصارت الدعاية،

 : النيب مدح يف يقول أ  شوقي أمحد املشهور الشاعر دعا مما االشرتاكية،
 غلواءوال القوم دعاوى لوال  إمامهم أعت االشرتاكيو 

 يصدروا أ  اإلسالمية الدعوة محل حياولو  الذين بعض دعا ومما
 هلذه أورواب دعاية عن كا  وهذا اإلسالم، يف االشرتاكية عنواهنا مؤلفات

 للفظها احلكام بعض بتبين كا  مث لالشرتاكية، روسيا دعاية عن مث االشرتاكية
 وال ملدلوهلا وليس يةاالشرتاك للفظ وجود وهو لالشرتاكية، اهلالة هذه فوجدت

 يكو  أ  بد ال بل فيها، والسري تطبيقها إلمتام يكفي ال وهذا ملفاهيمها،
 ابلنسبة هذا. للفظها دعاية عن ال الفكرة حلقيقة تفهم عنًا انجت العام الرأي

 يسميها واليت فيها، تطبيقها وحياولو  البالد هذه يف هلا يدعو  اليت لالشرتاكية
 .العربية االشرتاكية العربية ولالد يف احلكام بعض
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 احلقيقية االشرتاكية فساد

 واالشرتاكية املال رأس اشرتاكية وهي احلقيقية لالشرتاكية ابلنسبة أما
 أفراد يعتنقها أ  وميكن حمددة فكرة عن منبثقة اشرتاكية فتلك الزراعية

 يوه والنار، ابحلديد إال تطبيقها ميكن ال ولكن عنها، ويدافعوا ومجاعات
 البالد يف موجودة فغري الزراعية االشرتاكية أما. النشاط من وحتد الفطرة ختالف

 اإلعتاج تؤخر أهنا فسادها يف ويكفي بنقضها، لالشتغال داعي فال اإلسالمية،
 من مظهر امللكية إذ. الفطرة خالفت األرض ملكية مبنعها ألهنا الزراعي،
 ميلك ال كا  إذا الزراعي لإلعتاج الفرد يندف  ال ولذلك البقاء، غريزة مظاهر

 تقول فإهنا املال رأس اشرتاكية وأما. لفسادها كاف وحده وهذا ينتج، ما
 واملناجم واملصاع  األرض مثل اإلعتاج لثروات ابلنسبة اخلاصة امللكية إبلغاء
 ولكن يؤجرهًا بيت ميلك فال ،اً شيئ تنتج سعلة كل ملكية متن  أهنا يعين. وحنوها
اً أرض ميلك ولكنه يزرع ما لبي  يزرعهاًا أرض ميلك وال هو، يسكنه اً بيت ميلك
 من األفراد مينعو  فهم. لإلعتاجاً مصنع ميلك وال يزرع، ما هو ليستهلك يزرعها
 لثروات ابلنسبة الفردية ابمللكية حيتفظو  ولكنهم ينتج ما كل ملكية

 خاص إلغاء ألعهاً. زئيج إلغاءً  اخلاصة امللكية إلغاء يعين وهذا. فقط االستهالك
 وذلكاً. قطع خاطئة وهي املال، رأس اشرتاكية خالصة هذه. اإلعتاج ثروات يف
 هو بهاً ملحق وال به االشرتاك تقتضي ال طبيعته الذي املال يف امللكية إلغاء أ 

 حيد وهذا اآلخر، البعض دو  بعضها مبلكية ابلسماح األموال مللكية حتديد
 حيازة من مينعه حني فهو. إعتاجه ويقلل جهوده، طلويع اإلعسا ، عشاط من
 وحرم النشاط، مواصلة من فحرم حد، عند أوقفه حازه ما مقدار عن يزيد ما
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 أتخر احلال هذه يف حيصل والذي األفراد، هؤالء جبهود االعتفاع من اجلماعة
 .روسيا يف الزراعي اإلعتاج يف اليوم حاصل هو كمااً  قطع اإلعتاج يف

 أ  وهي املادية، النظرية على تقوم فإهنا ماركس كارل اكيةاشرت  وأما
 قواعني حسبًا ذاتيًا تطور  عفسها من تتطور مادة والكو  واإلعسا  احلياة

 لينني كتب وقد املادة، يف تطور وإمنا خملوق، وال خالق يوجد فال الطبيعة،
 "إ : فيه جاء الذي هرياقليط القدمي العهد فيلسوف عند املادي املفهوم بصدد
 شعلة وسيكو  يزال وال كا  وقد إعسا ، أو إله أي خيلقه مل واحد هو العامل
 رائ  شرح من له "اي: فقال. معينة" لقواعنياً تبع وتنطفئ تشتعل األبد، إىل ةحي

 بكل يعين للعامل املادي الفهم "إ : أجنلس ويقول الدايلكتيكية" املادية ملبادئ
 هذه "فإ : ماركس ويقول غريبة" إضافة أية  دو  هي كما الطبيعة فهم بساطة
 اجلديد النظام قيام أ  ماركس ويرى حتدث" اليت التغريات كل جوهر هي املادة
 يف التطور قاعو  ومبقتضى االقتصادية، القواعني عمل مبجرد سيتم اجملتم  يف

 عظام أ  يف عظريته وتتلخص مصلح، أو متشرع إدارة تدخل غري من اجملتم ،
 اليت التقلبات وأ  االقتصادية، للحالة عتيجة هو ما عصر يف يقوم الذي  اجملتم

 من الطبقات كفاح هو واحد سبب إىل كلها ترج  إمنا النظام هذا تصيب
 علىًا دائم ينتهي الكفاح هذا أب  حيدثنا والتاريخ. املادية حالتها حتسني أجل
 الغنية الطبقة على الً حا واألسوأًا عدد األوفر الطبقة اعتصار هي واحدة صورة
 على يطبق وهو. االجتماعي التطور بقاعو  يسميه ما وهذااً. عدد واألقل

 الكفاح هذا كا  املاضية العصور ففي. املاضي على يطبق كما املستقبل
 األشراف بني بعد ومن والعامة، األشراف بني مث واألرقاء، األحرار بنياً موجود

 على العدد الكثرية املظلومة الطبقة ابعتصار اً دائم ينتهي كا  وقد والفالحني،
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 إىل املظلومة الطبقة تنقلب اعتصاره بعد ولكنه. العدد القليلة الظاملة الطبقة
 الطبقة بنيًا قائم الكفاح هذا أصبح الفرعسية الثورة ومنذ. حمافظة ظاملة طبقة

 عاتاملشرو  سيدة األوىل صارت فقد. العمال وطبقة جوازية(ر )البو  املتوسطة
 تقوم وجهها ويف حمافظة، طبقة صارت كما األموال رؤوس ومالكة االقتصادية

اً. عدد منها أوفر ولكنها املال رأس منًا شيئ متلك ال وهي العمال، طبقة
 حيصل التناقض هذا جراء ومن. الطبقتني هاتني مصاحل بني تناقض فهناك
 أعقاضه على فيقوم الرأمسايل االقتصادي النظام يتقوض أ  إىل الطبقات كفاح
 .االشرتاكية عظام

 حيث من أما. ريب بال خطأ وهي. املاركسية االشرتاكية خالصة هذه
 تري خبار إىل املاء عقطة تطور من يقولوعه ما إىل واحدة عظرة فإ  املادية عظرهتا

 املادة من حصل وال ،اً ذاتي حيصل مل خبار إىل ماء من املادة يف التحول هذا أ 
 احلرارة من املعينة فالنسبة. احلرارة من معينة بدرجة إال يتحول مل اءفامل. وحدها

 النسبة هذه اضطربت ولو خبار إىل املاء حتويل يف تؤثر احلرارة جعلت اليت هي
 وعلى املاء على فرضها الذي من املعينة النسبة فهذه التحول، حصل ملا

 آخر شيء أعه شك ال غريمها؟ آخر شيء أم احلرارة أم املاء هو هل احلرارة؟
 القواعني هذه تعبريهم حد على أو النسبة هذه عليها فرض الذي فهذا. غريمها
 هللا فهوًا أزلي يكو  أ  بد ال وهذا خبار، إىل يتحول املاء جعل الذي هو

 حمتاجة وكوهنا قطعي، أمر موجودة احملسوسة املدركة األشياء كو  إ  مث تعاىل،
 وجود على يدل خملوقة وكوهنا. حمتاجة ألهنا لوقةخم إذ  فهي قطعي، أمر لغريها
 النظام إ  قوله أما. ماركس مادية إلبطال كاف   وحده وهذا. خالق
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 وأ  االقتصادية، للحالة عتيجة هو ما عصر يف يقوم الذي االجتماعي
 هو واحد سبب إىل كلها ترج  إمنا النظام هذا تصيب اليت املختلفة التقلبات
 خطأ القول هذا.. املادية حالتها حتسني أجل من تماعيةاالج الطبقات كفاح
 فظاهر للواق  وخمالفته خطئه وجه أما. عظري فرض على ومبين للواق  خمالف
 ذلك حيصل مل االشرتاكية إىل اعتقلت حني السوفياتية فروسيااً. وواقعيًا اترخيي
 وإمنا .بنظام عظام تغيري إىل أدى طبقات كفاح إىل وال مادي، لتطور عتيجة

 على أفكارها تطبق فأخذت دموية ثورة طريق عن مجاعة للحكم وصلت
 االشرتاكية وتطبيق. الشعبية الصني يف احلال وكذلك النظام، وغريت الشعب

 أورواب دو  الشرقية أورواب دول وعلى الغربية، أملاعيا دو  الشرقية أملاعيا على
 دولة استيالء من حصل مناوإ الطبقات، بني كفاح ألي عتيجة حيصل مل الغربية

. عظام أي يف حيصل كما عظامها عليها فطبقت البلدا  هذه على اشرتاكية
 كفاح بفعل لديها النظام حيول أ  القاعو  هذا حيتم كا  اليت البالد أ  على

 البلدا .. يةمريكاأل املتحدة والوالايت وإجنلرتا وفرعسا أملاعيا هي الطبقات
 القيصرية روسيا ال والعمال األموال رؤوس أصحاب هافي يكثر اليت الرأمسالية

 طبقات فيهما تقل واللتا  صناعيتا  منهما أكثر زراعيتا  مها اللتا  الصني وال
 بني الطبقات وجود من وابلرغم. الغربية ابلبلدا  قيست إذا والرأمساليني العمال

 وال االشرتاكية إىل لتنق مل اأمريك ويف الغربية أورواب دول يف والعمال الرأمساليني
 وطبقة العمال طبقة وجود يؤثر أ  دو  الرأمسايل النظام تطبق كلها تزال

 هذه لنقض كاف وحده وهذا أتثري، أي عظامها على األموال رؤوس مالكي
 على الروسي احلكم حتت تعيش الشرقية أملاعيا أ  على. أساسها من النظرية
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 روسيا اآل  تركتها ولو ،اً عام عشر مخسة من أكثر منذ االشرتاكي النظام
 وحده وهذا االشرتاكي، النظام وتركت الرأمسايل للنظام لرجعت عنها وجلت
 اليت التقلبات أ  ويؤكد االقتصادية، للحالة عتيجة ليس اجملتم  عظام أ  يؤكد

 أملاعيا حادث ويكفي الطبقات، كفاح عتيجة ليست النظام هذا تصيب
 عليها طبق االشرتاكي فالنظام. النظرية هذه سادف على للداللة وحده الشرقية
 من فر وقد االقتصادية، للحالة عتيجة ال عليها واالعتصار الروسي الفتح حبكم
 هذا من هرابً ًا عام عشر مخسة خالل عسمة مليوين من أكثر النظام هذا

 دليالً  هذا فيكفي. الرأمسايل للنظام لرجعوا وشأهنم األملا  ترك ولو. النظام
 عنها تنبثق اليت الفكرة أ  على عالوة وهذا. أساسها من النظرية لنقضًا قعيوا

 الفطرة، ختالف ألهنا خاطئة فكرة املادي، والتطور املادية وهي االشرتاكية هذه
 إجياد وهي القواعني، وهذه. قواعني بفعل وإمنا ذاهتا من تتطور ال املادة وأل 
 وإال املادة من أتت مل حال ىلإ حال من االعتقال حيصل حىت معينة عسبة

 أ  بد فال تشاء، كما تغريها  أو  بدوهنا تسري أ  على قادرة املادة كاعت
 حال من تنتقل ال أ  عليها فرض املادة غري أ  أي. املادة غري من آتية تكو 
 عليها فرض فالذي. معينة وظروف معينة أحوال ويف معينة بنسب إال حال إىل

 ذايت تطور هناك يوجد فال حال، إىل حال من تقلتن جعلها الذي هو ذلك
 على يدل وهذا املادة، غري خارجي مبؤثر حال إىل حال من اعتقال يوجد وإمنا
 هذه فمن. عظام من عنها اعبثق ما فساد على يدل وفسادها املادية، فساد

 اً.فاسد املاركسي االشرتاكي النظام يكو اً أيض الناحية
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 االجتماعية ابلعدالة يسمى ما فساد
 احلقيقية االشرتاكية منها سواء فاسدة كلها االشرتاكية فإ  ذلك وعلى

 أو الدولة اشرتاكية وهياً امس االشرتاكية أو وأمثاهلا، ماركس كارل اشرتاكية أي
 الدول يف احلكام بعض إليها يدعو واليت اإلسالمية البالد يف الرائجة االشرتاكية

 العدالة وهذه. األلسنة على ترتدد اليت االجتماعية العدالة قضية فتبقى. العربية
 هبا يراد معينة أحكام هي وإمنا كاالشرتاكية،  اقتصادايً اً عظام ليست االجتماعية
 أحكام وهي اجملتم ، يف الرأمسالية توجده الذي الفظي  احليف من التخفيف

 حقيقتها يف فإهنا الرأمسايل النظام رقعت أهنا من وابلرغم. الرتقي  فيها ظاهر
 إعطاء االجتماعية العدالة من فمثالً . وتثبتها الرأمسالية أمد تطيل وهي ظلم،

 تطبيب االجتماعية العدالة ومن للعمال، واإلكراميات للموظفني التقاعد
 هذه فمثل. جماانً  الفقراء أبناء تعليم االجتماعية العدالة ومن ،جماانً  الفقراء
 املوظف أيخذ ذاملا إذ. اجملتم  يف ظلم هي اوإمن اجتماعية عدالة ليست األمور

 األحذية وماسح العامل ذلك أيخذ وال كرب إذا الدولة منًا تقاعد املصنف
 أيخذ وملاذا البالد، أبناء من احملتاجني من وغريهم السيارة وسائق والبستاين
 وماسح الصحف وابئ  عربة على البائ  ذلك أيخذ وال إكرامية العامل

 يكو  وال للفقراء جماانً  والتعليم التطبيب يكو  ملاذا مث شاكلهم، ومن األحذية
 االجتماعية العدالة هذه أ  على بوضوح يدل هذا إ  الناس؟ جلمي  جماانً 
 منه بد ال فيماًا فردًا فرد كلها األمة كفاية عن مسؤولة الدولة أل  ظلم،

 وللضعيف والغين للفقري وذلك األمن، وحفظ والدفاع عليمتوال كالتطبيب



 35 

 األساسية احلاجات مجي  إشباع ضما  عن مسؤولة وهي بسواء، سواء والقوي
. الكمالية حاجاهتم إشباع من ومتكينهماً كلياً  إشباعاً فرداً فرد الرعية أفراد جلمي 
 أكا  سواء الكلي، اإلشباع هذا إىل الوصول عن عجز من لكل عام وهذا
 حلاجاته الكلي لإلشباع يكفيه ما أيخذ أ  حقه فإ  أحذية، ماسح أمًا موظف

 ما كا  وهلذا. حمدودة إكرامية أوًا حمدودًا تقاعد أيخذ أ  وليس األساسية
 مساوئ عن الناس لتخديراً خمدر  كوعه فوق ،اً ظلم االجتماعية ابلعدالة يسمى
 حماولة وال هلا الدعوة جتوز فال. تطبيقه وإدامة عمره إلطالة الرأمسايل النظام

 .تطبيقها
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 املثلى االقتصادية السياسة

اً أساس وجعلها األهلي الدخل زايدة أفكار أ  يتبني كله هذا ومن
 االشرتاكية وأفكار الدولة اشرتاكية أفكار وأ  خطأ، االقتصادي للنظام
 لعمر وإطالة ظلم االجتماعية العدالة أفكار وأ  للواق ، خمالفة خطأ احلقيقية
 فاسدة ألهنا تطبيقها، حماولة وال هلا الدعوة جتوز ال ولذلك الرأمسايل، النظام
 الغربية الدول من مقصود ختطيط ألهنا خطرة أهنا كما أفكار، هي حيث من

 .الرأمسايل النظام ولتثبيت االستعمار أمد لتطويل الكربى
 جيب اليت االقتصادية السياسة هي ما: هو اآل  يرد الذي والسؤال

 زايدة دامت ما االقتصادية املشاكل ملعاجلة صرالع هذا يفًا عملي تطبيقها
 فاسدة؟ أفكار كلها االجتماعية والعدالة واالشرتاكية األهلي الدخل

 عن تنبثق إمنا بلد ألي االقتصادية السياسة أ  هو ذلك على واجلواب
 هذه يعتنق البلد هذا كا  إ  واحلياة، واإلعسا  الكو  عن الكلية الفكرة
 اأمريكو  كروسيا أساسها على احلياة معرتك يف شؤوعه شرويبا الكلية الفكرة
 واحلياة، واإلعسا  الكو  عن كلية فكرة يعتنق ال البلد هذا كا  إ  أما. مثالً 

 ال ولكنه واحلياة واإلعسا  الكو  عن كلية فكرة يعتنق كا  أو ،مثالً  كاهلند
 من واحد كل فإ  ،مثالً  كرتكيا أساسها على احلياة معرتك يف شؤوعه يباشر
 يرسم وإمنا واثبتة، أصيلة اقتصادية سياسة له توجد ال البلدين هذين مثل

. الواق  بتغري السياسة هذه ويغري واق ، من يرى ما حسب االقتصادية سياسته
 لبلدهم رمسها الواجب االقتصادية السياسة عن يتحدثو  الذين على فإ  وهلذا
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 دائمة طمأعينة من بلدهم عليه و يك أ  جيب وما البلد، هذا واق  يدركوا أ 
 لرسم مضطرو  فإهنم كليه فكرة يعتنق ال أعه واقعه كا  فإ . كرمي وعيش
 السياسة منها أيخذو  كلية فكرة ميلكو  ال إذ اثبتة، غري اقتصادية سياسة

 عن كلية فكرة يعتنق أعه بلدهم واق  كا  إ  أما. والثابتة األصيلة االقتصادية
 فإعه أساسها، على احلياة يف شؤوعه يباشر ال ولكن احلياة،و  واإلعسا  الكو 

 تعاجل وال جتدي ال ألهنا اثبتة، غري اقتصادية سياسة يرسم أ  البلد هلذا جيوز ال
 كلية فكرة عن منبثقة اقتصادية سياسة يرسم أ  له يتأتى وال القائمة، املشاكل

 ابحلديد إال التطبيق ذرةمتع تكو  ألهنا بلده، يعتنقها اليت الكلية الفكرة غري
 عن كلية فكرة أهله يعتنق الذي للبلد مناص ال وهلذا. دائم بشكل والنار
 الفكرة عن املنبثقة االقتصادية السياسة لنفسه يرسم أ  واحلياة واإلعسا  الكو 
 .يعتنقها اليت الكلية

 واحلياة، واإلعسا  الكو  عن معينة كلية فكرة تعتنق اإلسالمية والبالد
 على احلياة معرتك يف شؤوهنا تباشر ال ولكنها اإلسالمية، العقيدة هي

 أ  يتأتى وال الثابتة، غري االقتصادية السياسة رسم جيديها ال ولذلك. أساسها
 كالً  أل  اشرتاكية، اقتصادية سياسة وال رأمسالية، اقتصادية سياسة هلا ترسم
 تعتنقها، اليت الكلية كرةالف غري كلية فكرة عن منبثقة اقتصادية سياسة منهما
 الدولة، اشرتاكية وهي ،اً امس اشرتاكية اقتصادية سياسة هلا ترسم أ  يصح وال
 فيتحتم. فسادها ظهر قد عفنة فكرة وألهنا ،ةكلي فكرة عن منبثقة غري ألهنا
 تعتنقها اليت الكلية الفكرة عن منبثقة اقتصادية سياسة لنفسها ترسم أ  عليها
 للبالد االقتصادية السياسة تكو  أ  بد ال أي المية،اإلس العقيدة وهي

 إليه أرشد مما أو والسنَّة، الكتاب من مستنبطة شرعيةًا أحكام اإلسالمية
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 فهي االقتصادية السياسات من ذلك عدا وما. أدلة من والسنَّة الكتاب
 املشكالت تزايد إىل إال تطبيقها وحماولة رمسها يؤدي وال فاسدة، سياسات

 أ  بد ال وهلذا. واالضطراب للتخبط وإدامة الناس، إفقار إىل وإال صاديةاالقت
 .إسالمية اقتصادية سياسة اإلسالمية للبالد االقتصاد سياسة تكو 

 تدبري تعاجل اليت األحكام إليه ترمي الذي اهلدف هي االقتصاد وسياسة
 جلمي  اإلشباع حتقيق ضما  هي اإلسالم يف االقتصاد وسياسة. اإلعسا  أمور

 احلاجات إشباع من ومتكينه ،اً كليًا  إشباع فرد لكل األساسية احلاجات
 من خاص طراز له معني جمتم  يف يعيش ابعتباره يستطي  ما بقدر الكمالية
 يعيشو  الذين األفراد جمموع إىل ال بعينه فرد كل إىل ينظر فاإلسالم. العيش

 مجي  إشباع من بد ال أوالً  إعساانً  ابعتباره الفرد هذا إىل وينظر البالد، يف
 بتمكينه ،اً اثعي بذاتهًا معينًا شخص ابعتباره مث ،اً كليًا  إشباع األساسية حاجاته

 هعفس الوقت يف إليه وينظر يستطي ، ما بقدر الكمالية حاجاته إشباع من
. خاص طراز حسباً معيناً تسيري  تسري معينة بعالقات غريه م اً مرتبط ابعتباره
: اإلسالم يف االقتصاد سياسة يف األساس هو األربعة األمور هذه إىل فالنظر
 إشباع إىل والنظرة. احلاجات إشباع يف فردي فهو بعينه، فرد كل إىل النظرة

 حيفظ ما على احملافظة ضما  يف إعساين فهو ،اً كليًا  إشباع األساسية اجلوعات
 إابحة إىل والنظرة .فرجيين أم فاطمة حنا، أماً حممد أكا  سواء فرد، كل حياة

 وفاطمة وبطرس حممد من لكل اإلابحة هذه يف واملساواة للرزق السعي
 آخذ فهو يشاء، ما الثروة من أيخذ منهم، كل أمام الطريق إلفساح وجولييت
 القائمة العالقات على الرفيعة القيم سيادة إىل والنظرة. الرفاهية حنو ابأليدي

 .األفراد هؤالء بني
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 مستوى لرف  ليست اإلسالم يف االقتصاد سياسة فإ  هذا وعلى
 ما توفري هي وال. هلاًا أساس األهلي الدخل زايدة جتعل فال البالد، يف املعيشة
 فتسمح يتمكنو ، ما بقدر منها األخذ يفًا أحرار  وتركهم للناس الرفاهية حيقق
 ،فرد لكل األساسية املشاكل معاجلة هي وإمنا. العمل وحرية امللكية حبرية

 لنفسه الرفاهية وحتقيق عيشه مستوى رف  من فرد كل ومتكني ،إعساانً  ابعتباره
اً خالد أو الدعيا احلياة بزينة األخذ حيب الذياً حممد ابعتباره أياً. فرد ابعتباره
 وترتك الرفاهية، إىل الوصول إمكاعية منهم كالً  فتعطي الطيبات، يف يزهد الذي

 سياسة أي - وهي يشاء، الذي النصيب لفعلاب الرفاهية هذه من أيخذ أ  له
 العالقات على تسيطر اليت هي الرفيعة القيم جعل - اإلسالم يف االقتصاد
 أساسها وعلى اإلسالم يف االقتصاد سياسة هي هذه. األفراد بني القائمة
 .االقتصاد أحكام قامت

 اإلسالمية للبالد توض  أ  جيب اليت االقتصاد سياسة فإ  هذا وعلى
 هي وال االجتماعية، ابلعدالة يسموعه ما وإجياد األهلي الدخل زايدة ستلي

 هي وال االمسية، االشرتاكية وهي الدولة واشرتاكية األهلي الدخل زايدة
 البالد ثروة توزي  ضما  تكو  أ  جيب سياستها وإمنا. احلقيقية االشرتاكية
 مجي  إشباع يضمن حبيثًا فردًا فرد األمة أفراد مجي  على واخلارجية الداخلية
 متكني ويضمن ،اً كليًا  إشباعًا فردًا فرد الرعية أفراد جلمي  األساسية احلاجات

 أي. مستطاع قدر أكرب على الكمالية حاجاته مجي  إشباع من منهم فرد كل
 تنمية ليس لتحقيقه االقتصادية والقواعد األحكام توض  الذي األساس أ 

 احلاجات مجي  إشباع يضمنًا توزيع الثروة زي تو  هو وإمنا وتكثريها، الثروة
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 إشباع من منهم فرد كل وميكن الرعية، من فرد لكلًا كليًا  إشباع األساسية
 .تنميتها وليس الثروة توزي  هو فاألساس. الكمالية حاجاته

 فإ  مصادرها، من حيازهتا كيفية بيا  يعين الثروة توزي  كا  ملا أعه غري
 فيها جتري اليت الكيفية فإ . للحيازة الكيفية هذه منًا يعيطب أتيت الثروة تنمية
 امتالك عليها جيري اليت والكيفية استغالهلا، إىلًا طبيعي تؤدي األرض حيازة
 توزي  األساس جعل فإ  ولذلك. ..وهكذا استغالله، إىلًا طبيعي تؤدي املصن 
 التوزي  أل  إمهاهلا، أو الثروة تنمية عدم يعين ال األهلي الدخل زايدة ال الثروة
 ولكل فرد لكل منه بد ال أمر فإهنا ذلك وفوق التنمية، هذه إىل يؤدي هعفس

 وال التوزي ، عليه يعلق وال أحكام، له توض  ال ولكنه أمة، ولكل شعب
 مث احليازة، كيفية من ابتداء أييت وإمنا وحده، ابلفرد وال وحدها ابلدولة خيتص
 ابألحكام ال االقتصادية ابملعلومات خلللد الزايدة هذه حتسني ميكن

 فتؤخذ. قيد أي دو  كاعت جهة أية من املعلومات هذه وتؤخذ. االقتصادية
 املعلومات هذه أل . غريهم من وتؤخذ الرأمساليني من وتؤخذ الشيوعيني من

 كما روسيا يف فهي احلياة، يف معينة عظر بوجهة تتعلق وال عاملية االقتصادية
. يشاء مكا  أي من يشاء كما أخذها وللفرد للدولة فيباح ا،أمريك يف هي

 حبسب يسريها آخر أمر أي يف كأعماله التنمية هذه يف أعماله أ  سوى
 البالد يف االقتصاد موضوع معاجلة فإ  هذا على وبناء. الشرع أحكام

 عالقة وال االعفصال متام بعضهما عن منفصلني قسمني تكو  اإلسالمية
 .ابآلخر ألحدمها

 .االقتصادية السياسة: أحدمها
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 .االقتصادية ابلتنمية يسمى ما أي الثروة زايدة: اماثعيه
 يف تكو  معاجلتها فإ  اإلسالمية البالد يف االقتصادية السياسة أما

 :أمرين
 .االقتصاد ملصادر العريضة اخلطوط: أحدمها
 .األساسية احلاجات لضماعة العريضة اخلطوط: اثعيهما
 وليست الثروة لتكثري وهي آخر، موضوع فإهنا الثروة زايدة معاجلة وأما

 يف غريها سوراي يف فهي. البلدا  أوضاع ابختالف فتختلف اإلعسا ، ملعاجلة
 حسب معاجلتها توض  ولذلك. اليمن يف وغريها تركيا، يف وغريها إعدوعيسيا،

 مصر أو اير سو  مثل بلد ويف. البلدا  هذه من بلد كل يف األوضاع تتطلب ما
 يف زايدة إجياد أساس على االقتصادية التنمية مسألة تعاجل تركيا أو العراق أو

 الظاهرة الزعامة تبدو أ  على الصناعي، اإلعتاج يف بثورة مقرتعة الزراعي اإلعتاج
 وهذا االقتصادي، النمو يف ةرباحل رأس الصناعة تصبح حىت الصناعي للقطاع
 :هي أحباث أربعة يف يعاجل

 .الزراعية لسياسةا: أوالا 
 .الصناعية السياسةاً: اثعي
 .املشاري  متويلاً: اثلث
 .البالد إلعتاج خارجية أسواق إجياداً: رابع
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 االقتصادية السياسة

 أوالا 
 االقتصاد مصادر

 عوع كا  مهما مصادر أربعة بلد أي يف األساسية االقتصاد مصادر
 أم وروسيا اأمريككًا  متقدم البلد أكا  وسواء البلد، هذا يف يطبق الذي النظام
 والتجارة والصناعة الزراعة: هي األربعة املصادر وهذه. واحلبشة كاليمنًا  متأخر 
 وأجور السياحة مثل املنظورة غري ابلواردات يسمى ما أما. اإلعسا  وجهد
 يف موجودة وليست األساسية، االقتصاد مصادر من ليست فإهنا النقل وسائل
 ولذلك األربعة، املصادر عن مستقلة ومعاجلات أحكام إىل حتتاج وال بلد، كل
 إمنا هي حيث من االقتصادية واملعاجلات ،مستقالً  اقتصادايً ًا مصدر  تعترب ال

 هي األهلي الدخل زايدة جعل على اعصبت سواء األربعة هذه على تنصب
 على األهلي الدخل توزي  جعلت أو الرأمسايل، النظام يقول كما األساس
. الشيوعي ومنه االشرتاكي والنظام اإلسالم عظام يقول كما األساس وه الناس
 على ينصب إمنا والعالج. غريها أساسية اقتصادية مصادر توجد ال ألعه وذلك
 وترتك النظام أساس هي زايدهتا جتعل فالرأمسالية هلا ابلنسبة والعمل امللكية
 واالشرتاكية املصادر، ههلذ أي هلا ابلنسبة العمل وحرية امللكية حرية لألفراد
 العمل، على وابإلجباراً جزئي أواً كلي إلغاء امللكية إبلغاء تقول الشيوعية ومنها
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: تعاىل قال العمل، وإابحة امللكية إبابحة يقول واإلسالم           

          وقال :                    واألمر 
 َعَملِ  ِمنْ  َيَُْكلَ  َأنْ  ِمنْ اا َخريْ  َقط  اا َطَعام َأَحد   َأَكلَ  َما»:  وقال. لإلابحة هنا
 .اإلابحة به واملراد الصرحية غري األوامر من فهو ابملدح اقرت  خرب وهذا «َيِدهِ 

 أهم تعترب لالقتصاد األربعة املصادر هذه معاجلة فإ  ذلك وعلى
 مبين فهو عداها وما لالقتصاد األساسية املعاجلات هي بل االقتصاد، معاجلات

 املصادر هذه يف والعمل امللكية جعل واإلسالم. فيها جاء ملا متمم أو عليها
 السياسة حتقق اإلابحة هذه أ  يتبني إابحتهما ومن للناس، مباحني

 على الكمالية اجاتهح إشباع من الرعية من فرد كل متكني وهي االقتصادية،
 حاجاته إشباع من فرد كل متكني أوىل ابب ومن مستطاع، قدر أكرب

 األربعة املصادر هذه من ميلك أ  فرد لكل اإلابحة هذه فكاعت. األساسية
 اليت هي يستطي  ما قدر عليها للحصول يعمل وأ  يستطيعها، كمية أكثر

 احلاجات إشباع من والتمكني األساسية احلاجات إشباع من التمكني حققت
 وينبغي. األصل وهي األساس هي فيها والعمل امللكية إابحة فكاعت الكمالية

 هناك أل . وعمل ملكية حرية وليست وعمل ملكية إابحة هذه أ  يالحظ أ 
 امللكية فحرية. والعمل امللكية إابحة وبني العمل وحرية امللكية حرية بنيًا فرق

 امللكية فحرية. احليوا  درك إىل ابجملتم  زلتوع الظلم جلبت اليت هي والعمل
 وابلقمار والكذب ابلغش إليه، يصل سبيل أبي املال متلك إىل أدت والعمل

 وغريها واهلريوين وابألفيو  فيه والتجارة وتصنيعه احلشيش وبزراعة واالحتكار
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 ويستغل الضعفاء األقوايء خيدع وأب  الدعسة، واألعمال والبغاء وابلشعوذة
 الحنطاطًا وسبب ابلناس الظلم إليقاعًا سبب احلرية هذه فكاعت. البلهاء ذكياءاأل

 األربعة هذه أ  أي شرعي، حكم هي فإمنا اإلابحة أما. الناس بني العالقات
 ال مبا لإلابحة العموم اذه خصصت أخرى أدلة وجاءت العام، ابلدليل مباحة
 احلاالت بعض نعتم أخرى أبحكام فجاءت العالقات حيط أوًا ظلم يوجد

 هللا أمر هو شرعي حبكم تقييد فاإلابحة. والراب وكالكذب والبغاء كاالحتكار
 هنا ومن. بشيء التقييد عدم فهي احلرية خبالف وعدمه األخذ بني ابلتخيري
 .فيهما حرية وال مباحني كلها، الثروة ملصادر والعمل امللكية كاعت

 املصادر هذه يف والعمل امللكية إبابحة يكتف مل اإلسالم أ  على
 منها، واحد كل تفصيالت يف دخل بل أحكامها، بيا  دو  وتركها األربعة
 وأحكام األراضي، أحكام فجاءت ملعاجلتها، عريضةًا خطوط هلا ووض 

 منها واحد لكل تفصيالت تبنّي  األجري، وأحكام التجارة، وأحكام الصناعة،
 .املعاجلة متام ويعاجلها منازعة كل يقط  بياانً  أحكامه تبنّي  عريضة خبطوط
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 الزراعة
 واآلالت الفنية وخربته اإلعسا  جهد وأما. األرض هو الزراعة أساس

 يف أثر له اإلعسا  جهد أ  صحيح. للزراعةًا أساس وليست وسائل هي فإمنا
 وصحيح. اإلعتاج أصل يف األساس هو ليس ولكنه زايدته، ويف اإلعتاج أعواع
 األساس هي ليست ولكنها زايدته، ويف اإلعتاج أعواع يف أثر هلا الفنية اخلربة أ 
 زايدته، ويف اإلعتاج أعواع يف أثر هلا اآللة أ ًا أيض وصحيح. اإلعتاج أصل يف
 األساس ليست كذلك ولكنها اإلعسا ، جهد أثر من أكثر أثرها يكو  وقد
 وال زراعة، جينت أ  اجلهد يستطي  ال أرض هناك يكن مل فلو. اإلعتاج أصل يف

 يفاً. مطلق زراعة اآللة تنتج أ  ميكن وال زراعة، تنتج أ  الفنية اخلربة متلك
 تكن مل ولو فنية، خربة تكن مل ولو لإلعسا ، جهد هناك يكن مل لو عهإ حني
اً وطعام للحيوا  غذاءً  إعتاجها كا  ولو حىت تنتج األرض فإ  آلة هناك

 على واضح بشكل يدل وهذا. إعتاج امنه حيصل حال أي على فإهنا للنريا ،
 .األرض هو الزراعة أساس أ 

 القوى هي الفنية وخربته اإلعسا  وجهد اآللة  إ يقال أ  اخلطأ ومن
 اجلاعب تشكل ينتجو  أو يزرعو  الذين الناس بني العالقات وأ  املنتجة،
 أسلوب وأ  اإلعتاج، بعالقات يسمى ما وهو اإلعتاج موضوع من اآلخر
 الكالم هذا. اإلعتاج وعالقات اإلعتاج قوى يعين ،اً مع االثنا  حيدده جاإلعتا 
 ولو األرض هو إمنا الزراعة يف ينتج الذي أل  الزراعة، موضوع يف اخلطأ ظاهر

 وجه عينت اليت هي فيها العمل وكيفية حيازهتا وكيفية. أحد فيها يعمل مل
 وم  بعض م  بعضهم املزارعني عالقات أما. مجاعي أو فردي هو هل اإلعتاج
  فردايً  مباحة األرض حيازة كاعت فإذا. اإلعتاج أسلوب يف هلا دخل فال غريهم
 فردايً  فيها العمل يكو  فردية حيازهتا تكو  وحني فردية، حيازهتا كاعت
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 وكاعت ممنوعة حيازهتا كاعت وإذا. فردايً  اإلعتاج وجه فيكو  ،فردايً  وإعتاجها
 وجه كا ًا  مجاعي وإعتاجهاًا مجاعي فيها العمل كا  إ  فإعه الناس، بنيًا مشاع
 منها أيخذ فردايً  فيها العمل وكا  للناسًا مشاع كاعت وإ اً. مجاعي اإلعتاج

 حيازهتا جعل إىل ذلك أدى له إعتاجها فيكو  عليها، احلصول يستطي  من
 وجه يكو  وحينئذ واحدة، لسنة أي واحد، ملوسم حيازة ولو حىت فردية

 العمل وكيفية لألرض احليازة كيفية هو اإلعتاج وجه عني فالذي. فردايً  اإلعتاج
. اإلعتاج عالقات وال اآللة، وال الفنية، خربته وال اإلعسا ، جهد وليس فيها

 كيفية يف: األرض علىًا منصب الزراعة يف البحث يكو  أ  جيب ولذلك
 وال للجهد الزراعة موضوع يف شأ  وال فيها، العمل كيفية ويف ملكيتها،
 لالقتصاد منفصل مصدر فاجلهد. اإلعتاج لعالقات وال لآللة وال الفنية للخربة

 الزراعة عن منفصل مصدر كذلك وهي الصناعة من واآللة خاصة، أحكام وله
 ألي عالقة ال أهنما ظاهر اإلعتاج وعالقات الفنية واخلربة خاصة، أحكام وهلا

 الزراعة يف البحث حيصر هنا ومن. فحسب زراعة بوصفها ابلزراعة منهما
 .غري ليس األراضي أبحكام

 فيها، العمل وكيفية ملكيتها كيفية يف األراضي معاجلات تبحث وحني
 املوضوع وليس الزراعي لإلعتاج األرض حيازة هو املوضوع أ  يالحظ أ  جيب

 وزايدته، اإلعتاج هذا استمرار املوضوع وأ  حيازهتا، يف الناس بني املساواة
 يف ينظر أ  جيب ولذلك. قلتها أو متلك اليت األراضي كثرة املوضوع سولي

 وإىل الزراعي، اإلعتاج إىل فيها العمل موضوع ويف األرض حيازة موضوع
 توزي  موضوع يرد فال. آخر حبث ألي دخل وال زايدته، وإىل استمراره،
 يف الناس هيسمي ما يرد ال وابلتايل ابلتفاوت، أو ابلتساوي الناس بني األراضي

 اخلطأ من كا  ولذلك. الواسعة األراضي ملكية أي ابإلقطاع األايم هذه
 توزي  إبعادة أي الزراعي، اإلصالح يسموعه الذي املوضوع يف البحث احملض
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 ال ملن وإعطائها واسعة أراضي ميلكو  ممن ابألخذ الناس، بني األراضي ملكية
 ليس األرض معاجلة يف املوضوع أل . قليلة أراضي ميلكو  ملن أو ،اً أبد ميلكو 
 حمصور املوضوع بل التوزي ، هذا يف الناس بني املساواة وال الناس، على توزيعها

 موضوع أل . وزايدته اإلعتاج، هذا واستمرار اإلعتاج، هي واحدة عقطة يف
 وغري ومواش وعقد وسل  عقار من املواد ابقي كملكية ليس األرض ملكية
 ملكية وموضوع. فقط ملكية جمرد وليس لإلعتاج ملكية هو املوضوع بل ذلك،
 من الكمالية واحلاجات األساسية احلاجات إلشباع ملكية ليسًا أيض األرض
 تعبريهم حد على أو لإلشباع، وليس لإلعتاج، ملكية هي بل امللكية، هذه
 يتجزأ ال جزء فهو وجودها، من يتجزأ ال جزء فهيا واإلعتاج. لالستهالك وليس
 كالبيت وال وجوده، مناً جزء ليس إعتاجه كاملصن  ليست فهي. ملكيتها من

 ال إذ الدعيا، يف سلعة كل عن ختتلف هي بل وجوده، منًا جزء ليس إعتاجه
 سوى أحد فيها اإلعتاج يباشر أ  دو  عفسها من تنتج الدعيا يف سلعة توجد

 كوهنا أي اجهاإعت فكا  أحد، فيها اإلعتاج يباشر مل ولو تنتج فإهنا األرض،
 اإلطالق، على غريها يف موجود غري وهذا وجودها، من يتجزأ الًا جزء تنتج
 فكا . األرض سوى وجودها من جزء إعتاجها الدعيا يف سلعة توجد ال وهلذا
 جيب هنا ومناً. قطع اإلعتاج تعين ملكيتها فكاعت ،اً حتم ملكيتها منًا جزء
 حيث من خاصة أحكام والاألم ابقي دو  من ابلذات لألرض تكو  أ 

 وال األموال، ابقي كملكية هي وليست فيها، العمل حيث ومن ملكيتها،
 يتجزأ الًا جزء األرض ملكية من الغاية جتعل أحكام األرض، غري يف كالعمل

 حتققها، عدم أو الغاية حتقق حبسب عليها األحكام تنصب امللكية هذه من
 اإلعتاج، بقي ما وابقية اإلعتاج، وجد إذا متحققة امللكية جتعل أحكام أي

 أو اململوكة املساحات سعة عن النظر بغض اإلعتاج يتحقق مل إذا تزول وجيعلها
 .مساواهتم وعدم ملكيتها يف الناس مساواة عن النظر وبغض قلتها،
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 األرض ملكية يف املساواة خطأ

 من الًا مطلق واردة غري األرض حيازة يف الناس بني املساواة أ  على
 على واردة غري كلها احليازة موضوع يف املساواة إذ. بعيد من وال قريب

 من األرض حيازة يف فهي غريها، حيازة أم أرض حيازة أكاعت سواء اإلطالق
 احليازة يف واردة غري املساواة لكو  ابلنسبة أما. واردة غري تكو  أ  أوىل ابب
 الناس فإ . عملية وغري عيةواق غري فيها املساواة أ  من فظاهر امللكية يف أي

 والعقلية، اجلسمية القوى يف متفاوتو  عليها خلقوا اليت فطرهتم بطبيعة
 لو إذ حتصل، أ  ميكن ال بينهم فاملساواة. احلاجات إشباع يف ومتفاوتو 
 والنار احلديد سلطة حتت ابلقوةاً جرب  واخلدمات السل  حيازة يف بينهم ساويت

. به االعتفاع يف وال اإلعتاج يف املال هذا استعمال يف يتساووا أ  ميكن ال فإعه
 بني املساواة فإ  وعليه. حاجاهتم يشب  ما مبقدار بينهم تساوي أ  ميكن وال

 .خيايل عظري أمر فهي عملية وغري واقعية غري امللكية، أي احليازة، يف الناس
 بعيدة تعترب القوى يف تفاوهتم م  احليازة يف الناس بني املساواة أ  على

 اإلعتاج وسائل ويف املناف  حيازة يف والتفاوت الناس بني فالتفاضل. العدالة عن
 من ظلمت فقد احليازة يف بينهم ساويت فإذا. الطبيعي األمر وهو حتمي، أمر
 وكا  أقلاً جهد بذل مبن ساويته حني العمل على أقوى وكا  أكرباً جهد بذل
 امللكية، أي احليازة، يف الناس بني ملساواةا فإ  وهلذا. مثله العمل على يقوى ال

 .ظلم
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 أ  وإما لإلعتاج، تكو  أ  إما للشيء، اإلعسا  حيازة فإ  ،اً وأيض
 ابلقدرة متعلق أمره واإلعتاج. عنهما خترج والًا مع هلما أو لالستهالك تكو 
 املراد الشيء من احلاجة إبشباع متعلق أمره واالستهالك به، القيام على

 عالقته وإمنا املساواة، وعدم ابملساواة له عالقة ال منهما وكل ،استهالكه
 وابلنسبة ال، أم اإلعتاج حيصل هل يعلم حىت القدرة بوجود لإلعتاج ابلنسبة

 وعدم حيازته املراد الشيء يف حاجة تشب  اليت املنفعة بوجود لالستهالك
 ال وهذا شيء،ال حيازة يريد من عند ومداها اإلشباع قابلية وبوجود وجودها،

 .واردة غرياً أيض الناحية هذه من تكو  فإهنا وعليه. بصلة املساواة إىل ميت
 وأما. األرض ملكية ومنهاًا مطلق امللكية أي للحيازة ابلنسبة هذا

 الشعر إعبات أ  كما تكوينها طبيعة من جزء اإلعتاج فإ  لألرض ابلنسبة
 من جزء الزراعية فاألرض. اإلعسا  تكوين طبيعة من جزء األسنا  وإعبات
 يكن مهما اإلعبات وهذا أحد، بزراعتها يقم مل ولو اإلعبات تكوينها طبيعة
 األرض تكوين طبيعة من يتجزأ ال جزء األرض يف فاإلعتاج. إعتاجها هو عوعه

. الزراعي اإلعتاج يف ملكيتها وحمصورة الزراعي، لإلعتاج متلك إمنا فهي الزراعية،
 الزراعية األرض هذه خترج فإهنا الزراعية األرض حيازة يف املساواة دخلت فإذا
 الزراعية األرض ملكية الناس على حظر إذا ألعه. اإلعتاج وهو موضوعها عن
 العمل عن العاجزو  ميلكها اليت األرض تعطيل إىل ذلك أدى ابلتساوي إال

 اءوالضعف العاجزين أي هؤالء ووجود. إعتاجها قلة وإىل والكساىل والضعفاء
 يف املساواة إدخال فيكو  شعب، كل ويف أمة كل يف حتمي أمر والكساىل

 إخراج وهذا إعتاجها، قلة وإىل األرض تعطيل إىل أدى قد األرض حيازة
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 األرض أل . عفسها للحيازة وهدم اإلعتاج، وهو موضوعها عن الزراعية لألرض
 ملكيتها، تهدم فقد اإلعتاج هذا تعطل فإذا لإلعتاج ملكت إمنا الزراعية
 اإلعتاج وقف إىل أدت قد األرض حيازة يف الناس بني املساواة تكو  وبذلك
 األرض حيازة يف املساواة فإ  هذا وعلى. كبري ضرر إىل أدت أي وإضعافه
 وغري واقعية غري كوهنا حيث من امللكية سائر يف كاملساواة كوهنا فوق ابلذات
 األرض حيازة يف تبحث أ  يصح فال الضرر كل مضرة هي واردة، وغري عادلة
 هنا ومن. الزراعية األراضي ملكية يف البحث عند تستبعد أ  جيب بل ،اً مطلق
 إبعادة أي الزراعي اإلصالح يسموعه الذي املوضوع يف البحث اخلطأ من كا 
 فيما البحث اخلطأ من وكا  ابلتساوي، الناس بني األراضي ملكية توزي 
 الناس بني توزيعها وإعادة الواسعة األراضي كيةمل أي ابإلقطاع الناس يسميه

 ملكية يف البحث وأل  مضر، األرض ملكية يف التساوي أل  ابلتساوي،
 أ  جيب بل قلتها، أو األرض ملكية سعة يف يكو  ال أ  جيب األرض
 .ابإلعتاج فيها البحث ينحصر
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 اإلقطاع أضرار معاجلة طريقة

 فاختذ واسعة ألراض شخاصاأل بعض ملكية من أضرار حصلت لقد
 اإلقطاع، لفظ عليها وأطلق الواسعة األراضي ملكية على للحملة ذريعة ذلك

 إلغاء اإلقطاع عالج وجعل مكا ، كل يف اإلقطاع على احلملة وصارت
 الواسعة األراضي ملكية تباح وحني األضرار، معاجلة وليس الواسعة امللكية
 األضرار، هذه عالج وعن إلقطاعا أضرار عن عدة أسئلة سرتد كاعت مهما
 فهناك كبرية، أضرار إىل أدت قد الواسعة األراضي ملكية  إ يقال قد وهلذا

 األراضي بعض فيعطلو  اإلقطاعيو ، وهم واسعة أراضي ميلكو  أشخاص
 جيدو  ال زراعي عشاط لديهم أشخاص يوجد عهإ حني يف عليها قدرهتم لعدم
 لألراضي اإلقطاعيني أي األشخاص ءهؤال ملكية فكاعت يزرعوهنا،ًا أرض

 النشاط ذوي عشاط من للبالد وحرماانً  األرض تعطيل يفًا سبب الواسعة
 جيب ولذلك الواسعة األراضي ملكية عن أي اإلقطاع عن انتج وهذا الزراعي،

 مشاكل من مشكلة هذه أ  هو ذلك على واجلواب .اإلقطاع على ىيقض أ 
 وال عفسها املشكلة فتعاجل األرض، ازةحي مشكلة هي وليست األرض حيازة
 وعدم األرض تعطيل هو مشكلة جعلها والذي. األرض حيازة موضوع يعاجل

 عدم أو القليلة األراضي ملك أو الواسعة األراضي ملك هو وليس إعتاجها
 وليس اإلعتاج وعدم اإلعتاج هو مشكلة جعلها الذي أي. األرض ملك

 بقيود املشكلة هذه تعاجل ولذلك املساواة، عدم أو األرض حيازة يف املساواة
 لألرض ابلنسبة ألعه ابحليازة اإلعتاج فريبط اإلعتاج، لتحقيق توض  احليازة هلذه
 ال ومن ميلك ينتج فمن الزراعية، األرض تكوين من جزء اإلعبات إذ منها جزء



 52 

 توزي  إبعادة عالجها وليس املشكلة هذه عالج هو هذا. لكمي ال ينتج
 ما فإ  هنا ومن. األرض حيازة يف ابملساواة عالجها ليس أي ،األراضي
 أيًا إقطاع بوصفه مشكلة ليس الواسعة األراضي ملكية أي ابإلقطاع يسموعه
 سواء اإلعتاج، وعدم اإلعتاج هي فقط املشكلة وإمنا لألراضي، واسعة ملكية
 ينتج ال ومن ميلك ينتج فمن قليلة، أراضي أم واسعة أراضي ميلك املالك أكا 
 .غري ليس املنتجو  ليحوزها األرض من حيوزه ما منه يؤخذ

 اإلقطاعيني استغالل إىل أدت قد الواسعة األراضي ملكية  إ يقال وقد
 وال اإلقطاعيو  وهم واسعة أراضي ميلكو  أشخاص فهناك للفالحني
 فيها اإلعتاج يتولو  فال غريهم، بواسطة تنتج جيعلوهنا ولكنهم يعطلوهنا،

 اإلعتاج هذا منًا جزء هم وأيخذو  غريهم فيها اإلعتاج يتوىل وإمنا عفسهمأب
 الزراعي النشاط لذوي الزراعية األرض يؤجرو  فهم. جهد أي بذل دو 

 وهذا هلم، األرض وحيازة لغريهم اإلعتاج تويل فيكو  منهم، أجرهتا وأيخذو 
 ليقضى عاإلقطا  على يقضى أ  جيب لذلك االستغالل، عن انتج وهو ظلم،
 حيازة مشاكل من مشكلة هذه أ  هو ذلك على واجلواب. االستغالل على

 يعاجل وال عفسها املشكلة فتعاجل. األرض حيازة مشكلة هي وليست األرض
 امللكية، عن اإلعتاج فصل هو مشكلة جعلها والذي. األرض حيازة موضوع
اً. أرض لكمي ال لإلعتاج تولّ   ووجد اإلعتاج، تتوىل ال أرض ملكية فوجدت
 جعلها الذي أي األرض، ملك عدم أو القليلة أو الواسعة األرض ملك وليس

 حيازة يف املساواة وليس توليه وعدم لإلعتاج األرض مالك تويل هو مشكلة
 هذه تعاجل ولذلك اإلقطاع، وعدم اإلقطاع ليس أي املساواة، وعدم األرض
 للزراعة األرض أتجري فيمن  ،اباتً ًا منع امللكية عن اإلعتاج فصل مبن  املشكلة
 وإال الزراعي، بنشاطه إعتاجها هو يتوىل أ  على األرض مالك فيجرب ،اً مطلق
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 عالجها وليس املشكلة، هذه عالج هو هذا. مقابل دو  منه األرض أخذت
 هنا ومن. األرض حيازة يف ابملساواة عالجها ليس أي األراضي، توزي  إبعادة

 هنا فقط املشكلة وإمنا املشكلة، هو الواسعة رضاأل ملك أي اإلقطاع يكن مل
 أراضي أم واسعة أراضي ميلك املالك أكا  سواء امللكية عن اإلعتاج فصل هي

 اإلعتاج يتوىل أ  على جيرب كبرية أو صغرية كاعت مهمااً أرض ميلك فمن قليلة،
 من مين  أي فيها اإلعتاج يتوىل غريه جعل من ومين  منه تؤخذ أو بنفسه فيها

 .للزراعة أتجريها
 ملكية يف ضرر من األحيا  بعض يف يشاهد ما أ  يتبني كله هذا ومن

 لألرض امللكية سعة عنًا انجت ليس ابإلقطاع يسموعه فيما أي الواسعة األرض
 األرض تعطيل عن أي اإلعتاج عدم عن إما انتج هو وإمنا اإلقطاع، عن أي
. األرض إجارة عن أي ملالكا غري هو اإلعتاج يتوىل الذي كو  عن وإما

 فقد الواسعة األراضي ملكية عن ينتج مل أي اإلقطاع، عن ينتج مل فالضرر
 أ  جيب وهلذا. ذلك غري عن انتج وإمنااً أيض القليلة األراضي ملكية يف حيصل
 أيت مل الذي الشيء عوجل فإذا. غريه ال منه الضرر جاء الذي الشيء يعاجل
 أ  ظن إذا فإعه وهلذا. آخر ضرر حيصل بل لضررل عالج حيصل ال منه الضرر
 هو اإلقطاع واعترب اإلقطاع من أي لألرض امللكية سعة من آت الضرر

اً اتم إلغاءً  األرض يف امللكية إلغاء إما أمرين أحد إىل يؤدي فإعه املشكلة
 املساحات بتحديدًا جزئي إلغاء اهئإلغا وإما الناس، بنيًا مشاع األرض وتصبح

 إلغاء يف اخلطأ وجه أما. حمض خطأ العالجني وكال متلك، أ  حيص اليت
 األشياء ملكية أل . اإلعسا  فطرة يناقض أعه فهواً اتم إلغاءً  األرض يف امللكية

 يف الوجود حتمية وهي البقاء، غريزة مظاهر من مظهر غريها أواً أرض كاعت  أايً 
 فيستحيل الطبيعية طاقته مظاهر من ومظهر تكوينه، من جزء ألهنا اإلعسا 
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 من قلعه ميكن ال اإلعسا  يف غريزي هو ما وكل. إلغاؤهاًا وواقع عقالً 
 كبت هي إمنا إللغائها حماولة وأية احلياة، فيه تنبض دامت ما اإلعسا ،
  إ يقال وال. إلغاؤها املستحيل من كا  هنا ومن القلق، إىل يؤدي لإلعسا 

 ويطلقها معني شيء يف يلغيها وإمنااً مطلق امللكية يلغي الاً مشاع األرض جعل
 امللكية مظهر أل  ذلك يقال ال امللكية، يف تظهر البقاء غريزة فتبقى غريه يف
 يربز حياز ما فكل حيازة، هي حيث من احليازة هو إذ يتجزأ ال البقاء غريزة يف
 فطرة يناقض شيء أي يف امللكية فمن  البقاء، غريزة من احليازة مظهر فيه

 . اإلعسا
 قد امللكية إلغاء حاولوا الذين واق  فإ  أخرى جهة ومن جهة من هذا

 روسيا يف اجلماعية املزارع ذي هي فها. الضرر وعلى اإلخفاق على دل
 الكبت من ابلرغم فإعه. إخفاقها على الثابتة الوقائ  دلت الشيوعية والصني
 أبشكال زةاحليا مظهر الفالحني على يربز كا  اإلكراه وسائل بكل والضغط
 وظل تعاجل مل ولكنها االستهالك مبلكية هلم ابلسماح عالجها حاولوا خمتلفة
 الزراعي اإلعتاج أخفق فقد ذلك وفوق. فرد كل على يربز امللكية مظهر
 خروشوف أ  ذلك على والدليلاً. فظيعًا اخنفاض مستواه واخنفضاً ابرز ًا إخفاق

 سخطه مرة من أكثر وأظهر اعيالزر  اإلعتاج عقص إىل مرة من أكثر أشار قد
 ابلنسبة الشيوعية الصني يف احلال كا  ذلك ومثل. الزراعي اإلعتاج أتخر على

 املزارع يف اإلخفاق وهذا. فيه والنقص الزراعي اإلعتاج مستوى الخنفاض
 طبيعي أمر الناس بنيًا مشاع وجعلها األرض ملكية عدم يف أي اجلماعية،
 حتت به قام وإذا فرد، أي به يقوم ال دفر  كل عمل هو ما فإ  وحتمي،
. ملكه كا  لو به يقوم الذي الوجه على به يقوم ال والنار وابحلديد الضغط
 .إقطاع مشكلة أهنا على األراضي مشاكل معاجلة يف الضرر جاء هنا ومن
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 إبلغاء عوجلت إذا أما ،اً كلي إلغاءً  األرض ملكية إبلغاء عوجلت إذا هذا
 يكو  ذلك فإ  متلك أ  يصح اليت املساحات بتحديدًا يجزئ إلغاءً  امللكية
 ويعطل اإلعسا  عشاط من حيد ألعه جيوز ال وهذا ابلكم للملكيةًا حتديد
 معينة مساحات على يزيد ما حيازة من مينعه حني فهو. إعتاجه ويقلل جهوده
 من الناس وحرم النشاط مواصلة من فحرم اإلعتاج من معني حد عند أوقفه
اً إجياد العالج هذا فيكو  الزراعي، النشاط من األفراد هؤالء جبهود عاالعتفا 
 هنا ومن للمشكلة،ًا عالج وليس ملشكلةًا وخلق ،رر للض إزالة وليس لضرر
 .إقطاع مشكلة أهنا على األراضي مشاكل معاجلة من الضرر أييتاً أيض

 إقطاع مشكلة أهنا على األراضي ملشاكل ينظر أ  جيوز ال كله وهلذا
 ليست ألهنا أساسي، خطأ من النظرة هذه يف ملا األساس، هذا على فتعاجل

 اإلعتاج هي األرض يف احلقيقية املشكلة وإمنا منها،ًا آتي ليس والضرر املشكلة،
 تستبعد أ  فيجب اإلعتاج، هو األرض حيازة يف فاألساس. اإلعتاج وعدم
 أي وأل  املشكلة، ليست هناوأل هلا، حمل ال ألعه ،اً اتماً استبعاد اإلقطاع مسألة
 كا  ولذلك. اإلعتاج ويؤخر املشاكل ويوجد الضرر جيلب أساسها على عالج
 يف املوضوع أل  الناس بني األراضي توزي  إعادة يف البحث احملض اخلطأ من

 التوزي  هذا يف املساواة وال الناس على توزيعها ليس األراضي مشاكل معاجلة
 أ  بد ال وهلذا. اإلعتاج: هي غري ليس واحدة ةعقط يف حمصور املوضوع بل

 احليازة يف اإلعتاج حتقيق على منصبة األرض حيازة تعاجل اليت األحكام تكو 
 ملكية من الغاية جعل على منصبة أي اإلعتاج، عن احليازة فصل من  وعلى
 سعة عن النظر بغض امللكية هذه من يتجزأ الًا جزء اإلعتاج وهي األرض
 .املساواة عدم أو املساواة عن النظر وبغض قلتها أو لوكةاملم األرض
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 األراضي أحكام

 ابتداءً  متلك األرض فجعل. لألراضي خاصةًا أحكام شرع قد واإلسالم
 ابلتحجري، ومتلك ابإلحياء، ومتلك ابهلبة، ومتلك ابإلرث، ومتلك ابلشراء،
 .ابإلقطاع ومتلك

 كل فإ  ابإلحياء امللك وأما فظاهر، واهلبة وابإلرث ابلشراء امللك أما
 مل اليت األرض هي امليتة واألرض. له ملك فهي أحد أحياها إذا ةميت رضأ

 إحاطة من شيء أتثري فيها يظهر فلم أحد ملك عليها جرى أعه عليها يظهر
 وإحياؤها هبا، ينتف  أو ميلكها أحد يوجد وال ذلك، حنو أو عمارة أو زرع أو
 عليها البناء أو تشجريها، أو كزراعتها للزراعة ةصاحل جعلها أي عمارها،إ هو
 قال: للزراعة صاحلة جعلها حيث من ةالعمار  على يدل شيء أي بعمل أو
 :« َْتةا اا َأْرض َأْحَيا َمن  فـَُهوَ  أِلََحٍد، لَْيَستْ اا َأْرض َعمَّرَ  َمنْ »: وقال «َلهُ  َفِهيَ  َميـْ
. «هِ بِ  قُ حَ أَ  مهُ فَـ  روهمَّ عَ  وأَ  ضِ رْ األَ  نْ مِ اا ئيْ شَ  او يُ حْ أَ  وم  قَ  اّي َ أَ »: وقال. «ِِبَا َأَحق  
 له ختصيصها على يدل ما األرض حدود على جيعل أ  فهو التحجري وأما

 أو ،اً جدار  أو ،اً سياج أو حجارة حوهلا يض  كأ  معينة، حبدود وحتديدها
 يدل شيء فكل. ذلك شاكل ما أوًا شريط أو خشب أو حديد من ركائز
 كاإلحياء والتحجري ،اً حتجري  يعترب حبدود غريها عن وفصلها حتديدها على
. وغريها حجارة من حيددها ما وضعه مبجرد األرض احملجر ميلك بسواء، سواء
 َمنْ »:  لقوله التحجري حصول مبجرد حجرها اليت األرض احملجر وميلك
 وَ هُ فَـ  ءٍ يْ شَ  َعَلىاا طَحائِ  َأَحاطَ  َمنْ »: وقوله «َلهُ  َفِهيَ  َأْرضٍ  َعَلىاا َحاِئط َأَحاطَ 
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 إذ  إىل ملكيتها حتتاج وال هبما، األرض متلك والتحجري فاإلحياء. «هُ لَ 
 ميلكها فإعهًا حدود حوهلا وض  أو الشخص أحياها إذا امليتة فاألرض. الدولة
 اً.مطلق الدولة من استئذا  بدو 

 مقابل،  دو  جماانً  لألفراد الدولة تعطيها اليت األراضي فهي اإلقطاع وأما
 هي الدولة فتكو  هلا مالك ال ولكن إحياء عليها سبق اليت األراضي وهي

 دام ما ميتة ليست ألهنا ابلتحجري وال ابإلحياء متلك ال األرض فهذه مالكتها
 من بتمليك إال متلك فال هلا، مالك ال ولكن حية فهي زرعت أ  سبق قد

 ألحد الدولة فإعطاءاً. أرض وعمر بكر أاب  هللا رسول أقط  فقد. الدولة
 .له الرسول فعل بدليل جائز وهو اإلقطاع هواً أرض الرعية من

 كماًا  متام ابإلحياء، ومتلك ابلتحجري، ومتلك ابإلقطاع، متلك فاألرض
. األرض غري يف موجود غري وهذا. بسواء سواء وابهلبة وابإلرث ابلشراء متلك

 على األرض مالك جيرب ياءاألش هذه من واحد أبي متلك حني األرض  إ مث
 من يتجزأ الًا جزء استغالهلا يكو  أي بتعطيلها، له يسمح وال. استغالهلا
 ذلك أمهل اذفإ. استغالهلا علىًا جمرب  مالكها جتعل ملكيتها فإ . ملكيتها
 استغالهلا عدم فإ . لغريه وتعطىًا جرب  منه تنزع سنني ثالث األرض وعطل
 قال. منه وتنزع عنها يده رف  على حينئذ وجيرب هلا ملكيته يبطل سنوات ثالث
اا َأْرض َأْحَيا َمنْ  بـَْعُد، ِمنْ  َلُكمْ  ثَّ  َوِلَرُسوِلهِ  لِِلَِّ  اأَلْرضِ  َعاِدي  »:  هللا رسول
َتةا   من آدم بن حيىي وأخرج «ِسِنيَ  َثََلثِ  بـَْعدَ  َحق   ِلُمْحَتِجرٍ  َولَْيسَ  َلُه، َفِهيَ  َميـْ
َنةَ  ِمنْ اا ََنس  الِلَِّ  َرُسولُ  َأْقَطعَ »: قال ب،شعي بن عمرو طريق َنةَ  َأوْ  ُمَزيـْ  ُجَهيـْ
 ِمنْ  َأوْ  ِمنِّ  َقِطيَعةا  َكاَنتْ  َلوْ : ُعَمرُ  فـََقالَ  َفَأْحيَـْوَها، قـَْوم   َفَجاءَ  فـََعطَُّلوَها،اا َأْرض
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 َمنْ : ُعَمرُ  َوقَالَ : قَالَ .  الِلَِّ  َرُسولِ  ِمنْ  َوَلِكنْ  َلَرَدْدتـَُها، َعْنهُ  الِلَُّ  َرِضيَ  َبْكرٍ  َأِب 
ْرَها لَْ  ِسِنيَ  َثََلثَ اا َأْرض َعطَّلَ  ُرهُ  َفَجاءَ  يـَُعمِّ  قول من واملراد. «َلهُ  َفِهيَ  فـََعمََّرَها، َغيـْ
 هللا رسول من ولكن لرددهتا، بكر أيب من أو مين قطيعة كاعت "لو: عمر
" ملا بكر أيب من عتكا لو أي سنني، ثالث عليها مضى قد إعه أي 

 من ولكن سنوات، ثالث عليها مضى ملا مين أو سنوات ثالث عليها مضى
 ميكن فال سنوات، ثالث من أكثر عليها مضى قد فيكو  هللا، رسول

 َثََلثَ اا َأْرض َعطَّلَ  َمنْ »: بقوله الكالم هذا على تعقيبه هذا ويؤيد. إرجاعها
ْرَها لَْ  ِسِنيَ  رُ  َفَجاءَ  يـَُعمِّ  عن األموال يف عبيد أبو وأخرج. «َلهُ  َفِهيَ  فـََعمََّرَها، هُ َغيـْ
 فـََلمَّا: قَالَ  َأْْجََع، اْلَعِقيقَ  َأْقَطَعهُ   الِلَِّ  َرُسولَ  َأنَّ »: املزين احلارث بن بالل
َاإِ  النَّاِس، َعنِ  لَِتْحُجَرهُ  يـُْقِطْعكَ  لَْ   َرُسولَ  ِإنَّ : لِِبَللٍ  قَالَ  ُعَمَر, َزَمانُ  َكانَ   َّنَّ

َها َفُخذْ  لِتَـْعَمَل، َأْقَطَعكَ   على يدل فهذا. «اْلَباِقيَ  َورُدَّ  ِعَمارَتِهِ  َعَلى َقَدْرتَ  َما ِمنـْ
 فإ  سنوات، ثالث ميهل يستغلها مل فإ  استغالهلا، على جيرب األرض مالك أ 
 حممد عن يوعس حدث. لغريه وأقطعتها الدولة أخذهتا الثالث بعد يستغلها مل
 ِإَل  اْلُمَزِن   احْلَاِرثِ  ْبنُ  ِبََللُ  َجاءَ »: قال بكر أيب بن هللا عبد عن قاسحإ بن

 قَالَ  ُعَمرُ  ُويلَِّ  فـََلمَّا َعرِيَضةا، َطِويَلةا  َلهُ  فََأْقَطَعَها ،اا َأْرض فَاْستَـْقَطَعهُ  ، الِلَِّ  َرُسولِ 
 َلكَ  فـََقَطَعَها َعرِيَضةا  َطِويَلةا اا ضَأرْ   الِلَِّ  َرُسولَ  اْستَـْقَطْعتَ  ِإنَّكَ  ِبََللُ  يَ : َلهُ 

: فـََقالَ  ،َيَدْيك يف  َما ُتِطيقُ  اَل  َوَأْنتَ  ُيْسأَلُُه،اا َشْيئ َّيَْنعُ  َيُكنْ  لَْ   الِلَِّ  َرُسولَ  َوِإنَّ 
َها َعَلْيهِ  َقِويتَ  َما فَاْنظُرْ : فـََقالَ  َأَجْل،  َعَلْيِه، تـَْقوَ  لَْ  َوَما ُتِطْق، لَْ  َوَما فََأْمِسْكُه، ِمنـْ

َنا فَاْدفـَْعهُ   َرُسولُ  َأْقَطَعِنيهِ اا َشْيئ َوالِلَِّ  َأفْـَعلُ  اَل : فـََقالَ  اْلُمْسِلِمَي، بـَْيَ  نـَْقِسْمهُ  ِإلَيـْ
 بـَْيَ  فـََقَسَمهُ  ِعَمارَتِِه، َعنْ  َعَجزَ  َما ِمْنهُ  فََأَخذَ  لَتَـْفَعَلنَّ، َوالِلَِّ : ُعَمرُ  فـََقالَ  ، الِلَِّ 
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 ومل الصحابة، من ومسم  مرأى على مت عمر من العمل هذا. «ِلِميَ اْلُمسْ 
. ابلقوة مسلم مللك أخذ ألعه ينكر مما أعه م  الصحابة، من منكر عليه ينكر
 احلديث فيكو . شرعي دليل وهوًا إمجاع عليه والسكوت العمل هذا فكا 
 بزرعها صاحبها يقم مل إذا األرض أ  علىًا شرعي دليالً  الصحابة وإمجاع
  إ يقال وال لغريه وأعطتها عنهًا جرب  الدولة أخذهتا سنوات، ثالث وأمهلها
 األرض من ملك فما غريها يشمل فال رةاحملجَّ  األرض يف عص احلديث
 ما وأما احلديث، بنص احملتجر من تؤخذ سنوات ثالث وأمهلت ابلتحجري

 يؤخذ فال قطاعاإل أو اإلرث أو اهلبة أو الشراء أو ابإلحياء األرض من ملك
 ذكر هو إمنا التحجري ذكر أل  ذلك يقال ال احلديث، عليه ينطبق ال ألعه

 القيدية، معىن منه يفهم وال األسباب، سائر ومثله امللك، أسباب من لسبب
 وصف هو بلاً قيد يكو  حىتاً مفهماً وصف ليس احلديث يف حمتجر لفظ أل 
 يفيدًا مفهمًا وصف ليس (َتِجرٍ مُْ ): لفظ أ  أياً. قيد يكو  فال مفهم غري

 اَل »: ومثل «َيِرث اَل  اْلَقاِتلَ »: ومثل العامل، أكرم مثلًا قيد يصلح حىت العلّية
 هذه مثل يف الوصف فإ  ذلك، شاكل وما «َغْضَبانُ  َوُهوَ  اْلَقاِضي يـَْقِضي
 عدم علة وأ  العلم هي اإلكرام علة أ  يفيد مفهم وصف ةثالثال األمثلة
 فتكو  العلية تفيد فهي غضبا ، كوعه القضاء عدم علة وأ  قاتالً  عهكو  اإلرث
 مثل مفهم غري وصف هو بل القبيل هذا من ليس حمتجر لفظ ولكناً. قيد
 اْحَتَكرَ  َمنِ »: ومثل «َلهُ  َفِهيَ  َأْرضٍ  َعَلىاا َحاِئط َأَحاطَ  َمنْ »: ومثل اجلاهل أكرم
 مفهم غري وصف األمثلة هذه مثل يف الوصف فإ  ذلك، شاكل وما «اا َطَعام
 األرض ملك علة احلائط إحاطة وال لإلكرام، علة اجلهل فليس العلية، يفيد فال
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 من طرف كل على صخرة ولو احتجازها على يدل شيء أي وض  لو بل
 احلائط فإحاطة له تكو  األرض فإ  شيء أي أو حديد بقضي أو أطرافها
 ليس أي لالحتكار علة ليس عامالط وكذلك مفهم، غري وصف ألهنااً قيد ليس
 احتكر ولو شيء أي يف ممنوع االحتكار بل لالحتكار علة يطعمًا طعام كوعه
 لفظ يكو  وعليه. وهكذاًا مفهمًا وصف ليس الطعام لفظ أل ًا آمث كا ًا  حرير 

 عطل ممن األرض لكو ًا مفهمًا وصف ليس ألعهًا قيد ليس احلديث يف حمتجر
 أخذ وهو املطلق أفراد من فرد على النص قبيل من هو بل للتحجري هو إمنا

 َمنِ »: ومثل «اا َحاِئط َأَحاطَ  َمنْ »: مثلاً متام وهو عطلها إذا مالكها من األرض
 من لفردًا ذكر  احملتجر ذكر ويكو ًا عام النص يكو  وعليه. «اا َطَعام اْحَتَكرَ 
 أي الفرد، كذل غري مين ًا قيد ال امللك أسباب من لسببًا ذكر  أي األفراد،
 وليس: احلديث معىن فيكو . االحتجار وهو السبب بذلكًا خاصًا قيد ليس
 ملالكًا ذكر  احملتجر ذكر ويكو  سنني، ثالث بعد حق عطلها إذا أرض ملالك
 هذا ويؤيد. ملشرت   ليس أو لوارث ليس: قال لو كما امللك أسباب من بسبب

 إذ التحجري عن أعطي كمواحل امليتة األرض إحياء عن كا  احلديث صدر أ 
َتةا اا َأْرض َأْحَيا َمنْ »: احلديث عص  َثََلثِ  بـَْعدَ  َحق   ِلُمْحَتِجرٍ  َولَْيسَ  َلُه، َفِهيَ  َميـْ
 بدليل سنني، ثالث بعد حق امليتة األرض حمليي وليس: منه يفهم فإعه «ِسِنيَ 
 أ ًا أيض هذا ويؤيد يشمله، أعه على يدل مما احلديث صدر يف اإلحياء إيراد

 رضأ حادث يف كا  عطلها ممن األرض أخذ على اععقد الذي اإلمجاع
  إ يقال والاً. قيد ليس حمتجر لفظ أ  يؤكد مما حمجرة وليستًا إقطاع مقطعة
 اععقد ألعه املقطعة األرض وهو األرض من معني بنوع خمصوص هنا اإلمجاع
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 جهينة أو ملزينة هللا رسول قطعهاأ اليت األرض إرجاعه عدم يف عمر فعل على
 املقطعة ابألرض خاص فهو لبالل، هللا رسول قطعهاأ اليت األرض أخذه ويف
 أل  ذلك يقال ال. اإلرث أو اهلبة أو ابلشراء ملكت اليت األرض يشمل فال

 عام عمر قاله الذي النص أل  املقطعة، ابألرضًا خاص وليس عام اإلمجاع
 له" فهي فعمرها غريه فجاء رهايعم مل سنني ثالث اأرض عطل "من: قال فإعه
 ينكره ومل الصحابة مسعه وقد العموم صيغ من (عطل من) فلفظ. عام وهذا
 يف حصل كوعه أما. العموم هذا على اإلمجاع فكا  منكر منهم عمر على

 ال اللفظ بعموم العربة) الشرعية والقاعدة سبب، فهو مقطعة رضأ حادثة
 أرضا" عطل "من: قوله فيكو  عمومه على العام فيظل (السبب خبصوص
 أم اإلرث أم الشراء أم ابإلقطاع ملكت قد أكاعت سواء أرض لكل شامالً 
 جيعل متتالية سنني ثالث مدة لألرض تعطيل أي فإ  وعليه. ذلك غري

 سواء به ملكها الذي امللك سبب كا  مهما عطلها ممن تؤخذ أ  حكمها
 .ذلك غري أو اإلقطاع أو الشراء أو التحجري أو اإلحياء

 هذا بوصفًا جرب  استغالهلا تعين األرض ملكية أ  يتبنّي  كله هذا ومن
 ثالث مدة االستغالل حيصل مل فإذا امللكية، من يتجزأ الًا جزء االستغالل

 بقول عمالً ًا جرب  مالكها من األرض وتؤخذًا حتم امللكية سقطت سنوات
 على الصحابة إبمجاع وعمالً  «ِسِنيَ  ثِ َثََل  بـَْعدَ  َحق   رٍ ِلُمْحَتجِ  َولَْيسَ »: الرسول
 .له" فهي فعمرها غريه فجاء يعمرها مل سنني ثالث أرضا عطل "من: عمر قول

 فيها العمل كيفية انحية من أما األرض، ملكية كيفية انحية من هذا
 أجرب فقداً. واضحًا حتديد األرض يف العمل كيفية حدد قد الشارع فإ 



 62 

 أرضه يزرع أ  األرض ملالك فجعل تغالهلا،اس هو يتوىل أ  على الشخص
 هبا للعمل يستأجرهم عماالً  لزراعتها يستخدم وأ  وعماله وحيواعه وبذره آبلته

 من جبزء ال ،اً مطلقًا منع للزراعة األرض إجارة من  ولكنه هم، هلم أجر مقابل
 األرض تكو  أ  من . بغريه وال ابلنقد، وال ابملزارعة، يسمى ما وهو الناتج
. بذاهتا استغالهلا على أجرب بل وغريها، والدواب كالدور لالستغالل أداة

اً أرض أم عشريةًا أرض أكاعت سواءًا مطلق للزراعة األرض أتجري فيحرم
 أو تنبته ما على أكا  وسواء غريها، أمًا عقود األجر أكا  وسواء خراجية،

 ذلك غري أو لألرض زراعته مقابل املستأجر قبل من للمالك أرض زرع على
 غري مناً ومطلق ختصيص غري مناً عاماً حترمياً شرع حمرمة للزراعة األرض فإجارة

 َلهُ  َكاَنتْ  َمنْ »: قال  هللا رسول أ  البخاري صحيح يف جاء فقد. قيد أي
ْليَـْزَرْعَها َأْرض    صحيح يف وجاء. «َأْرَضهُ  فـَْلُيْمِسكْ  َأَب  فَِإنْ  َأَخاهُ  لَِيْمَنْحَها َأوْ  فـَ
  عنه وصح. «َحظ   َأوْ  َأْجر   ِلْْلَْرضِ  يـُْؤَخذَ  َأنْ   الِلَِّ  َرُسولُ  نـََهى»: مسلم
ْليَـْزَرْعَها َأْرض   َلهُ  َكاَنتْ  َمنْ »: قال أعه  َواَل  بِثـُُلٍث، َهايُيَكار  َواَل  َأَخاهُ  لِيُـْزرِْعَها َأوْ  فـَ

 اتمة داللة تدل الصرحية الصحيحة األحاديث فهذه. «ُمَسمًّى ِبَطَعامٍ  َواَل  ِبُربٍُع،
 من بنوع خيصصها دليل أي أيت ومل ،اً عامًا هني األرض أتجري عن النهي على

 قد النهي وهذا. ومطلقة عامة فتبقى قيد، أبي يقيدها دليل جاء وال األرض،
 األرض أتجري أ  على يدل مما جازم، ترك طلب أعه على تدل بقرائن اقرت 
ْعتُ »: قال ابرج عن داود أبو أخرج فقد. حرام  لَْ  َمنْ : يـَُقولُ   الِلَِّ  َرُسولَ  مسَِ
ْليُـْؤَذنْ  اْلُمَخابـََرَة، َيَذرِ   وهو التحرمي يفيد وعيد وهو. «َوَرُسوِلهِ  الِلَِّ  ِمنَ  ِبَْربٍ  فـَ
. منها خيرج مما جبزء األرض أتجري وهي املزارعة، أي املخابرة، حترمي على قرينة



 63 

 الِلَِّ  َرُسولَ  يَ  قـُْلَنا اأْلَْرِض، ِكَراءِ  َعنْ   الِلَِّ  ولُ َرسُ  نـََهى»: النسائي يف وجاء
 ُكنَّا قَاَل، اَل،: فـََقالَ . اِبلتِّْبِ  ُنْكرِيَها: قَالَ  اَل،: قَالَ . احلَْبِّ  ِمنْ  ِبَشْيءٍ  ُنْكرِيَهااا ِإذ

 الصغري النهر والربي  .«َأَخاكَ  اْمَنْحَها َأوْ  اْزَرْعَها اَل،: قَالَ  الرَّبِيِع، َعَلى ُنْكرِيَها
 على اليت األرض لنا املستأجر يزرع أ  على عكريها كنا أي الوادي، أي

 النهي أ  على قرينة احلديث فهذا. األرض ابقي له لزراعته أجرة النهر جاعب
 وهو النهي على اإلصرار فيه واضح إذ فيه، الذي للتأكيد جازم ترك طلب

 لو مما أشد أي اللفظي، التأكيد من دأش احلديث هذا يف والتأكيد. للتأكيد
  الرسول أل  «اأْلَْرضَ  ُتْكُروا اَل  اأْلَْرَض، ُتْكُروا اَل  اأْلَْرَض، ُتْكُروا اَل »: قال
 معني بنوع تكرى أ  منه فطلبًا ومطلقًا عامًا هني األرض كراء عن هنى

 تكرى أ ًا اثلث منه طلب مث فرفض، آخر بنوع تكرى أ  منه طلب مث فرفض،
 ِبَشْيءٍ  ُنْكرِيَها ِإَذنْ »: له قيل فقد ،اً اتمًا حتديد النهي وحدد فرفض، آخر بنوع
 «اَل »: وقال فرفض «اِبلتِّْبِ  نُْكرِيَها»: له فقيل «اَل »: وقال فرفض «احلَْبِّ  ِمنْ 

 بتحديد ذلك أكد مث «اَل »: وقال فرفض «الرَّبِيعِ  َعَلى ُنْكرِيَها ُكنَّا»: له فقيل
 «َأَخاكَ  اْمَنْحَها َأوْ  اْزَرْعَها»: جازم بشكل الطلبات هذه علىاً معقب فقال النهي
 هو الرتك طلب أ  على أي النهي أتكيد على القرائن أقوى من قرينة وهذا
 أيب رواية يف ورد ماًا أيض هذا ويؤيد التحرمي، على دليالً  فيكو  جازم طلب
 ِلَمنِ  َفَسأََلهُ  َيْسِقيَها، َوُهوَ   النَِّب   ِبهِ  َفَمرَّ اا َأْرض َزرَعَ  أَنَّهُ »: قال راف  عن داود

: فـََقالَ  الشَّْطُر، ُفََلنٍ  َولَِبِن  الشَّْطرُ  َويل  َوَعَمِلي بَِبْذِري َزْرِعي: فـََقالَ  الزَّرُْع؟
ُتَما،»  هذه  النيب وصف فقد «نـََفَقَتكَ  َوُخذْ  َأْهِلَها َعَلى اأْلَْرضَ  فـَُردَّ  َأْربـَيـْ

 أي عفقته، وأيخذ األرض يرد أ  راف  إىل وطلب حرام، والراب راب أبهنا ةاملعامل
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 وهذا. حرام فهو جازم هني النهي أ  على هذا فدل املعاملة، فسخ منه طلب
 الزراعة لغري أتجريها أمااً. مطلق للزراعة األرض إجارة حترمي على يدل كله

 للزراعة األرض جريأت على اعصب إمنا الزراعة أحاديث يف النهي أل  فجائز
 .لألرض أتجري كل عناً عاماً هني يكن ومل فقط

 وابإلحياء، ابلتحجري، متلك األرض جعل وهي الثالثة، األحكام فهذه
 رث،إو  شراء، من آخر مال أي به ميلك مبا ملكيتها على زايدة وابإلقطاع،

 الثث مدة حيصل مل فإذا ملكيتها، من يتجزأ الًا جزء استغالهلا وجعل وهبة،
 منه وأخذها األرض استغالل على املالك إجبار أي امللكية، تسقط سنوات

... اباتً اً منع للزراعة أتجريها من األرض مالك من  مث سنوات، ثالث أمهلها إذا
 كيفية عاجلت فهي. األراضي ملوضوع انج  عالج خري هي الثالث هذه

 هذا وزايدة عتاج،اإل واستمرار اإلعتاج، يضمن مبا العمل وكيفية امللكية،
 االقتصاد، مصادر منًا هامًا مصدر  عاجل قد اإلسالم يكو  وبذلك. اإلعتاج
 .لألراضي األحكام هبذه الزراعة وهو
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 الصناعة

 شعب أي أو أمة ألية االقتصادية احلياة أسس من هام أساس الصناعة
 فلما. وحده اليدوي املصن  على مقتصرة املصاع  كاعت وقد. جمتم  أي يف

 حيل اآليل املصن  أخذ اآلالت تسيري يف البخار استخدام إىل اإلعسا  اهتدى
 يف خطري اعقالب حصل احلديثة االخرتاعات جاءت وملا. اليدوي املصن  حمل

 من اً سأسا اآليل املصن  وغدا ببال ختطر تكن مل زايدة اإلعتاج فزاد الصناعة
 الرأمسايل النظام ظلم يةالصناع الثورة هذه فكشفت االقتصادية، احلياة أسس
 العمال، جلهود الرأمساليني استغالل يف جتلى الذي الظلم ذلك. فاضح بشكل

 فكرة فظهرت الضخمة، والرتوستات الفظيعة االحتكارات إجياد ويف
 للفرد، أم للدولة هي هل: املصن  ملكية مسألة للبحث وطرحت االشرتاكية،

 للبحث املوضوع هذا طرح ذيوال خاصة؟ ملكية أو عامة ملكية هي هل أو
 فيها حصلت اليت البالد يفًا مطبق كا  الذي الرأمسايل النظام فساد ظهور
 حبث حني يصح ال وهلذا. فاضح بشكل ظلمه واعكشاف الصناعية الثورة

 ملكية أو عامة ملكية املصاع  هل: سؤال أعفسنا على عفرض أ  املصاع 
 فساد فيه اعكشف الذي ض الو  أعفسنا على عفرض أ  يصح ال أي خاصة؟
 وحنبسها به أعفسنا وعقيد االشرتاكية فكرة ظهور إىل وأدى الرأمسايل النظام
 ومن آلة، بوصفه واقعه حيث من املصن  يبحث أ  جيب بل جداره، ضمن
 على فيه ينظر فال. األساس هذا على ملكيته يف حينئذ وينظر إعتاجه، حيث
 يف املراد ليس ألعه له،ًا عالج شرتاكيةاال فكرة وظهور الرأمسايل النظام ضوء
 صواهبا، أو االشرتاكية خطأ إظهار وال الرأمسالية، فساد بيا  املصاع  إىل النظرة
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 أو فردية ملكية ميلك هل لإلعتاج، آلة بوصفه املصن  إىل النظرة املراد وأ 
 ما واقعه أساس على أي األساس هذا على إليه عظر فإذا عامة؟ ملكية يكو 
 على إليه عظر إذا أما. عوجل قد يكو  حينئذ فإعه الواق  هلذا عالج إلجياد ،هو

 واحتكار العمال ابستغالل وللناس للعمال ظلم من فيه صار ما أساس
 للظلم حينئذ العالج يكو  فإعه االشرتاكية فعلت كما اخلام واملواد األسواق
 يكو  وال لرأمسايلا للنظامًا عالج يكو  أي الرأمسايل، النظام أوجده الذي
 النظام ملعاجلة وليس املصاع  واق  ملعاجلة حكم هو واملطلوب. للمصاع اً عالج

 أحكام تطبيق أي املصاع  عالج يكو  أ  جيب األساس هذا على. الرأمسايل
 .هي ملعاجلتها عليها

 ملكية أهنا فيها األصل أب  املصاع  أحكام فبنّي  اإلسالم جاء وقد
 هو حيث من فاملصن . املصاع  ميلك أ  الرعية أفراد نم فرد فلكل فردية،
. الدولة ملكية يف وال العامة امللكية يف داخالً  وليس الفردية امللكية يف داخل
 والسالم الصالة عليه وأعه ،اً خامت استصن   الرسول أ  ذلك على والدليل
 لناسا وكا  فردية، ملكية املصن  ميلك من عند واستصنعهما املنرب استصن 

  الرسول أ  على يدل مما عنهم وسكت  الرسول أايم يف يستصنعو 
 أم معاد  مصاع  أم أسلحة مصاع  أكاعت سواء للمصاع  الفردية امللكية أقر

 عص أي يرد ومل املصن ، ملكية عن هني أي يرو ومل غريها، أم جنارة مصاع 
 ملكية ملصن ا أ  على عص أي يرد مل كما عامة ملكية املصن  أ  على يدل

 .الفردية امللكية يف داخلة املصاع  أ  علىاً عام الدليل فيبقى الدولة،
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 عامة ملكية املصانع تكون مىت

 الرسول أل  صنعه، جيري ما حكم أتخذ صناعة أي الصناعة أ  غري
: قال أعس عن صناعة، وهو اخلمر عصر حرم قد وسلم وآله عليه هللا صلى

 وعن. احلديث «...َوُمْعَتِصَرَها َعاِصَرَها: َعَشَرةا  اْْلَْمرِ  يف   الِلَِّ  َرُسولُ  َلَعنَ »
 َوَشارِبـَُها ِبَعْيِنَها اْْلَْمرُ  لُِعَنتِ » :وجوه عشرة على اخلمرة لعنت: قال عمر ابن

َتاُعَها َواَبئُِعَها، َوَساِقيَها  العصر فصناعة. احلديث «...اَوُمْعَتِصُرهَ  َوَعاِصُرَها، َوُمبـْ
 الصناعة أل . ذلك غري أو تفاح أو برتقال أو عنب عصر أكاعت اءسو  مباحة
. الصناعات إابحة عموم يف فتدخل العصر صناعة ومنها مباحة هي حيث من

 ،اً مخر  ينتج عصر ألهنا هنا وحترميها اخلمر، عصر صناعة وحرم الرسول فجاء
 ما حكم الصناعة إعطاء يعين وهذا عصره جيري ما حكم العصر فأعطى
 احلشيش فصناعة حمرم، كل يف عام بل ابخلمرًا خاص ليس وهذا. هتنتج

 الصليب وصناعة حرام، األشياء هذه أل  حرام شاكلها وما واهلريوين واألفيو 
 حرام التمثال أل  حرام التماثيل وصناعة حرام، الصليب اختاذ أل  حرام

 اخلمر عاصر لعن يف احلديثني من يستنبط فإعه ذلك وعلى. ..وهكذا
 فيه واضح االستنباط وهذا ،(تنتجه ما حكم أتخذ الصناعة) قاعدة معتصرهاو 

 العصر عنًا هني ليس اخلمر عصر عن فالنهي. الوضوح كل االستدالل وجه
 هو اخلمر عصر ولكنًا حرام ليس فالعصر اخلمر، عصر عن هني هو وإمنا

 على يلدل وهذا تنتجه، الذي اإلعتاج حرمة من الصناعة حرمة فجاءت احلرام،
 الصناعة) قاعدة القاعدة هذه على وبناء تنتج، ما حكم أتخذ الصناعة أ 

 مثالً  الصلبا  كصناعة احملرمة األشياء صناعة تكو  (تنتجه ما حكم أتخذ
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 النفط كاستخراج العامة امللكية يف الداخلة األشياء صناعة وتكو  ممنوعة،
 حمرم شيء صن  يباشروا أ  اداألفر  ميلك ال أ  مبعىن العامة، امللكية من مثالً 

 هلم فردية ملكية ليكو  العامة امللكية يف يدخل شيء صن  وال كالتماثيل
 .مثالً  احلديد كاستخراج عامة ملكية كوعه خاصية عنه تسلب

 أكاعت سواء صنعه، املراد الشيء هبا يصن  آبلة تكو  إمنا والصناعة
 الصليب، به يصن اً منشار  أو الالتمث به ينحت أزميالً  أو اخلمر فيه يعصر إانءً 

 كما يصن ، ما حكم املصن  أيخذ أي تصنعه، ما حكم اآللة هذه فتأخذ
 اخلمر لعصر إال يستعمل ال اإلانء كا  فإذا. تنتج ما حكم الصناعة أتخذ
 استعماله مين  وغريه اخلمر لعصر يستعمل كا  وإ  كلية، اإلانء هذه مين 

 عصر أجل منًا خاص االقتناء هذا كا  ذاإ اقتناؤه مين  أي اخلمر، لعصر
 هو ما إبعتاجًا خاص كا  فإ . ينتج ما حكم املصن  أخذ وبذلك اخلمر،
 هو ما إلعتاج يستعمل كا  وإ  عامة ملكية كا  العامة امللكية يف داخل
 يف داخل هو ما إلعتاج استعماله مين  غريه وإلعتاج العامة امللكية يف داخل
 االقتناء هذا كا  إذا اقتناؤه من  فقد اإلعتاج هذا من من  ومىت العامة امللكية
 كوعه خاصية منه يسلب حبيث العامة امللكية يف داخل هو ما إبعتاجًا خاص
 أ  يتبني ذلك ومن. فردية ملكية احلال هذه يف يكو  ال أي عامة، ملكية
 مين   املصن أ  أي. اإلعتاج هذا حكم أيخذ أ  إىل املصن  حيول املصن  إعتاج
 إذا العامة امللكية يف الداخلة األشياء إعتاج من ومين  احملرمة، األشياء إعتاج من
. عامة ملكية كوهنا عن األشياء تلك خيرج اإلعتاج هذا وكا  فردايً ًا ملك كا 

 األشياء لصن  املعد املصن  جاعالً  الشيئني هذين إعتاج من املن  هذا فيكو 
 العامة امللكية يف داخل هو ما لصن  املعد صن امل وجاعالً  ،اً حرام احملرمة
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 ما حكم املصن  أخذ وبذلك عامة، ملكية عامة، ملكية كوهنا عن هلا واملخرج
 فإ  املصاع ، يف ينظر ذلك وعلى. تنتجه ما حكم الصناعة أخذت كما ينتج

 تبقى العامة امللكية يف الداخلة املواد من ليست فيها تصن  اليت املواد كاعت
 ومصاع  النسيج ومصاع  احللوايت كمصاع  فرديةًا أمالك أصلها على اع املص

 يف الداخلة املواد لصن  املصاع  كاعت إ  أما. ذلك شابه وما السيارات
 ومصاع  النفط استخراج مصاع  مثل املعاد  استخراج كمصاع  العامة امللكية

اً عامًا ملك  تكو  فإهنا شاهبها وما الذهب استخراج ومصاع  احلديد استخراج
 حكمها يكو  أي ملكيتها، من األفراد ومين  الفردية، امللكية يف تدخل وال

 ملكية مصاععها فتكو  عامة ملكية تنقط  ال اليت واملعاد  تصنعه، ما حكم
 .عامة

 تكو  أ  إال فردية ملكية أبهنا املصاع  يف الشرعي احلكم هو هذا
 وتصبح عامة ملكية إىل حينئذ تحولفت العامة امللكية يف داخل هو ما لصناعة

 ودليله شرعي، دليل من مستنبط ألعه يقبل أ  جيب احلكم وهذااً. عامًا ملك
 الواق  وصف حيث من أعه على. فقط للدليل يقبل أي يعلل، فال معلل غري
 تكو  أ  طبيعتها اآللة أ  فالواق . عالج خري الواق  يعاجل الذي احلكم هو

 هذه كاعت حني سواء وجدت، منذ فردية ملكية تكاع وقد فردية، ملكية
 أي حتصل ومل ابلبخار يدارًا مصنع أصبحت حني أو ابليد يدارًا مصنع اآللة

 ملكيتها من فساد أي وال ظلم أي يظهر ومل فردية ملكية كوهنا من شكوى
 الرأمسايل ابلنظام املصاع  عوجلت حني جاء الظلم ولكن فردية، ملكية

 فالفساد. الصناعية الثورة حصلت حني الفساد وهذا الظلم هذا واعكشف
 النظام تطبيق عن انتج بل فردية ملكية املصن  ملكية عن إذ ًا انجت ليس
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 يف احلرية الناس وإعطاء النظام، أساس اإلعتاج زايدة جعل يف عليه، الرأمسايل
 .العمل يف واحلرية امللك،

 فواقعه فردية، يةملك املصن  يكو  أ  الطبيعي األمر كا  هنا ومن
 األموال ختتلف فإعه اإلعتاج انحية من أما. اآللة انحية من هذا. ذلك يفرض
 كما املصن  يبقى وحينئذ فردية ملكية تكو  ما فمنها الناحية هذه يف املنتجة
 . عامة ملكية إىل املصن  فيتحول عامة ملكية تكو  ما ومنها هو،

 بذلك فإعه يصنعه ما كمح أيخذ املصن  دام ما عهإ يقال قد وهنا
 وهذا فردية ملكية أو عامة ملكية أبعه يصنعه ما معرفة على معرفته توقفت

 إذا عامة ملكية مصن  أي جتعل أ  للدولة أ  فيكو . للدولة يكو  أ  ينبغي
 هو هذا على واجلواب. التأميم هو وهذا العامة، امللكية من يصنعه ما أ  رأت
 ما معرفة على فردية ملكية أو عامة ملكية وعهك يتوقف املصن  أ  صحيح أعه

 أ  بصحيح ليس ولكن عامة، ملكية أو فردية ملكية كوعه حيث من يصنعه،
 العامة، األموال عرف الشرع بل للدولة، تكو  أ  ينبغي يصنعه ما معرفة

 األموال الشرع حدد فقد. شرعية بنصوص فيه لبس الاً واضحاً حتديد وحددها
 :أعواع بثالثة فردية ملكية تكو  أ  يصح وال عامة، ملكية تكو  اليت

 .تنقط  ال اليت املعاد : أحدها
 .حبيازهتا الفرد اختصاص متن  تكوينها طبيعة اليت األشياء: اثعيها
 أو لقبيلة أو ةلبلد يتوفر مل إذا حبيث اجلماعة مرافق من هو ما: اثلثها

 .طلبه يف تفرقت مجاعة بوصفهااً دائمياً عيش تعيش جلماعة
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 ال وأعه العامة امللكية من أهنا على الدليل فإ  تنقط  ال اليت املعاد  أما
 الِلَِّ  َرُسولَ  اْستَـْقَطعَ  أَنَّهُ » محال بن أبيض عن روي ما فردايً اً ملك متلك أ  جيوز
  َفـََلمَّا ِبَْأِرَب، اْلِمْلح ، َا َلُه؟ تَأْقَطعْ  َما أََتْدِري: الِلَِّ  َرُسولَ  يَ : ِقيلَ  َولَّ  إَّنَّ

: قال املأريب قيس بن عمرو رواية ويف «ِمْنهُ  فـََرَجَعهُ  قَالَ  اْلِعدَّ، اْلَماءَ  َأْقَطْعت
، َرُسولَ  يَ : َفِقيلَ  فََأْقَطَعِنيهِ  ِبَْأِربَ  اْلِمْلحِ  َمْعِدنَ   الِلَِّ  َرُسولَ  اْستَـْقَطْعت»  الِلَِّ
َقِطعُ  اَل  َأنَّهُ  ْعِن يَـ  - اْلِعدِّ  اْلَماءِ  ِبَْنزَِلةِ  إنَّهُ  . «إَذنْ  َفََل،:  الِلَِّ  َرُسولُ  فـََقالَ  - يـَنـْ

 احلديث فهذا اعقطاعه، لعدم العد ابملاء امللح شبه: ينقط  ال الذي العد واملاء
 أعه على يدل مما محال به ألبيض اجلبل ملح أقط   الرسول أ  على يدل
 إقطاعه عن رج  ينقط  ال الذي الدائم املعد  من أعه علم فلما اإلقطاع، جيوز

 املراد وليس. عامة ملكية أي اجلماعة ملكية ألعه له، الفرد ملكية ومن  وأرجعه
 أعواعه أبحد املعد  يف فاحلادثة. ينقط  ال الذي املعد  املراد وإمنا امللح، هنا
 ال أي العد املاء مبنزلة يكو  أ  شرط على ولكن معدانً  بوصفه ابمللح أي

 ملكية يكو  أ  جيوز وال العامة، امللكية من املعد  أ  على دليل هوف. ينقط 
 من إليها يوصل اليت الظاهرة املعاد  سواء كلها املعاد  يشمل وهذا. فردية
 أو شاهبها، وما والياقوت والكحل كامللح هبا وينتفعو  الناس ينتاهبا مؤوعة غري
 كمعاد  واملؤوعة لعملاب إال إليها يوصل ال اليت الباطنة املعاد  من كا 

 أكاعت وسواء شاكلها، وما والرصاص والنحاس واحلديد والفضة الذهب
 حتت تدخل معاد  كلها فإهنا والزئبق، كالنفط سائلة أو كالبلور جامدة
 .احلديث

 الدليل فإ  حبيازهتا الفرد اختصاص متن  تكوينها طبيعة اليت األشياء وأما
 ملكية يف اشرتاكهم على الناس  لرسولا إقرار هو عامة ملكية أهنا على
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 املعروف املكا  هو ومىن «َسَبقَ  َمنْ  ُمَناخُ  ِمنا »:  وقوله العام، الطريق
 هذه مىن أ  أي بعرفة، الوقوف يتمو  حني إليه الناس ينزل الذي ابحلجاز
 دليل فهو. له فهو فيه وأانخ مكا  أي يف سبق فمن الناس جلمي  ملك

 أ  جيد مىن بلدة واق  ويف الطريق واق  يف والناظر. مىن يف سالنا بني االشرتاك
 يتأتى وال للجمي  العام فالطريق. حبيازهتا الفرد اختصاص متن  تكوينها طبيعة

 ليقوموا احلجاج إليها ينزل مىن وبلدة هبا، معينني وأفراد معني فرد اختصاص
 احلج ملشاعر مكا  هي حيث من تكوينها وطبيعة للحج معينة مبشاعر
 فيهما الوارد الدليل فيكو  هبا، معينني وأفراد معني فرد اختصاص متن  للجمي 

 قبيل من بل القياس قبيل من ليس أوصافهما عليه تنطبق شيء كل يفًا وارد
 به األفراد اختصاص طبيعته متن  شيء كل فإ  وعليه. الواحد اجلنس أفراد
 واخللجا  العامة واألقنية والبحريات واألهنار كالبحار عامة ملكية يكو 

 يف داخل شاهبه وما كله ذلك فإ  شاهبها، وما السويس وقناة واملضايق
 الدولة ومالعب ومستشفياهتا الدولة ومدارس املساجد وكذلك العامة امللكية

 .عامة ملكية وحنوها ومالجئها
 ما العامة امللكية من أعه على فالدليل اجلماعة مرافق من هو ما وأما

:  هللا رسول قال: قال  النيب أصحاب بعض عن خراش أيب نع روي
 من أعس ورواه «َحَرام   َوََثَُنهُ  َوالنَّارِ  َواْلَكلِ  اْلَماءِ  يف  َثَلثٍ  يف  ُشرََكاءُ  اْلُمْسِلُمونَ »

 النيب أ  هريرة أيب عن روي وما. «َحَرام   َوََثَُنهُ »: فيه وزاد عباس ابن حديث
 األشياء هذه أ  بنّي  احلديث فهذا. «َواْلَكَْلُ  َوالنَّاُر، اْلَماُء، ُّيَْنعُ  اَل »: قال 
 األشياء هذه أ  تري املوضوع هبذا املتعلقة الشرعية القرائن أ  إال. عام ملك
 يف إيرادها وليس. ذلك تستوجب فيها معينة لصفة عامة ملكية جعلت قد
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 للناس أابح  الرسول أ  بدليل عددها، حتديد قبيل من ثالثة احلديث
 فردية ملكية املاء ملكوا فقد. وخيرب الطائف يف فردية ملكية املاء امتالك

 هي املاء يف الشركة أ  على يدل وهذا وبساتينهم، زرعهم لسقي به واختصوا
 فإذا. اجلماعة مرافق من كوعه حيث من أي ماء، هو من ال صفته حيث من
 ميلكوا أ  للناس الرسول إبقرار «ثٍ َثَل يف  ُشرََكاءُ  اْلُمْسِلُمونَ »: حديث قر 
 من املاء كو  وهي املاء يف للشراكة علة هناك أ  ذلك من يستنبط املاء،
 أل  ،اً عامًا ملك يكو  ال اجلماعة مرافق من يكن مل فإ  اجلماعة، مرافق

 وأابح «َثََلثٍ  يف  ُشرََكاءُ  النَّاسُ »: فقال فردية ملكية ملكيته من  الرسول
 فيكو  لعلة الشراكة أ  أي لعلة املن  أ  على ذلك فدل فردية، ةملكي ملكيته
 مرافق من كوعه هي فيه لعلة العامة امللكية من الوقود وهو والنار والكأل املاء

 العلة هذه وجدت وإذا فردية ملكية صار العلة هذه منه ذهبت فإذا اجلماعة،
 من كا  ما كل كو في. عامة ملكية صار الفردية امللكية من هو مما غريه يف

 مل إذا البلد أ  هو اجلماعة مرافق من كوعه وضابطاً. عامًا ملك اجلماعة مرافق
 مل إذا فالقبيلة. القبيلة تفعل كاعت ما حنو على طلبه يف تفرقت فيها يوجد
 مل إذا ولكن طلبه، يف القبيلة تتفرق وال جللبه األفراد ذهب قمح فيها يوجد
 املدينة وكذلك. وترحل تتفرق كلها القبيلة فإ  ود،وق وال مراع وال ماء يوجد
 ال مواصالت وسائل فيها يوجد مل إذا ولكن. تتفرق فإهنا ماء فيها يوجد مل إذا

 .اجلماعة مرافق من ليست واملواصالت اجلماعة، مرافق من املاء فيكو  تتفرق،
 ملكية هي اليت األموالًا واضحًا حتديد حدد قد الشرع أ  يتبني وهبذا

 للدولة الشرع جيعل ومل. ال أم عامة ملكية كا  إذا املصن  يعرف ومنها عامة،
 من أحد ملك على تستويل أ  حرة فليست الفردية امللكية على سلطة أي
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 وهذا فردية، ملكية هذا تقول أ  حرة وليست العامة، املصلحة حبجة الناس
 متتد أ  عليها شرعال حرم وقد. الشرع يقول مبا مقيدة الدولة بل عامة ملكية
 «نـَْفِسهِ  ِبِطيبِ  ِإال ُمْسِلمٍ  اْمِرئٍ  َمالُ  َيَِل   اَل »:  قال ،الناس ألموال يدها
 الدولة يشمل عام وهذا. «َحَرام   َعَلْيُكمْ  ِدَماءَُكمْ وَ  َأْمَواَلُكمْ  اِإَّنََّ »:  وقال

 أو ملدينةا جتميل حبجة فردية أمواالً  تستملك أ  للدولة جيوز ال ولذلك. وغريها
 ذلك غري أو مستشفيات أو مساجد أو مدارس بناء أو طرق أو شوارع فتح
 األفراد أموال على اليد وض  حرمة أل . حرام هذا فإ  العامة، املصلحة حبجة
 فنفى «ُمْسِلمٍ  اْمِرئٍ  َمالُ  َيَِل   اَل »: يقول الرسول إذ وغريها، الدولة تشمل عامة
 أ  للدولة يصح فال مسلم، امرئ مال حدأل حيل ال أي ،اً عامًا عفي احلل

 من االستثناء أل  العامة، املصلحة حبجة عفسها العام النص هذا من تستثين
 ابستثناء وليس سنة أو كتاب من آخر شرعي بنص يكو  إمنا العام النص
 االحتطاب وأحراش البلدة ساحات وأما. غريه وال اخلليفة ال البشر، من أحد

 ألهنا وليس العامة امللكية من أبهنا عليها داالً  النص جاء افإهن املاشية ومراعي
 فتصبح اجلماعة مرافق من واملدارس املستشفيات  إ يقال وال. عامة مصلحة
 أل  ذلك يقال ال ألجلها، الفردي امللك على االستيالء جيوز عامة ملكية
 هاعلي ينطبق ال إذ عامة، ملكية تكو  اليت اجلماعة مرافق من ليست هذه

 تفرقت يوجد مل إذا الذي الشيء وهو اجلماعة، مرافق من هو ما تعريف
 مل إذا اليت األشياء من ليسا والتطبيب التعليم  إ إذ كاملاء، طلبه يف اجلماعة
 األفراد من للتداوي ويسافر للتعليم يرحل بل طلبها، يف اجلماعة تفرقت توجد

 ال أي طلبها، يف اجلماعة تتفرق ال والدواء، والثياب كالقمح فهي أعفسهم،
 اليت العامة املرافق من األشياء هذه أ  صحيح. أجلها من كلها البلدة ترحل
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 مرافق من ليست عفسها هي ولكنها للجماعة، توفريها الدولة على جيب
 جيب العامة، واملصاحل العامة املرافق من توفريه الدولة على جيب وما اجلماعة،

 توفره، أ  ألجل احلرام وتبيح املباح حترم أ  ال الشرع، عصوص حسب توفره أ 
. عليها تستويل أ  ال بثمنها، أعفسهم بطيب أمواهلم الناس من تشرتي فهي
 أعه األايم، هذه يف احلكومات تفعله الذي االستمالك حكم كا  هنا ومن

 منًا تشريع ذلك كا  بقاعو  أخذ إ  ألعه ،اً مطلق فعله هلا حيل وال حرام،
 أخرى، جهة من حملرم إابحة وكا  جهة، منًا شرعيًا حكم سولي البشر

 ولذلك حرام، وهوًا غصب كا  والسيطرة ابلقوة أخذ وإ . جيوز ال وكالمها
 فال حرام، ابلتأميم يسمى ما وكذلكاً. حرام حال أي على االستمالك كا 
 أل  حرام، كله ابلتأميم يسمى ما بل غريها، وال املصاع  أتميم للدولة جيوز

 هناك أ  الدولة رأت إذا عامة، ملكية إىل الفردية امللكية حتويل هو التأميم
 الدولة، تراه مباًا متعلق ليس األمر أل  جيوز، ال وهذا. ذلك تقتضي مصلحة

 من املال هذا أب  الشرع جاء فإ . الشرع به جاء ما حيث من عفسه ملالاب بل
 إىل بتحويله خمرية غري دولةفال النفط، استخراج مصاع  مثل العامة امللكية
 عص حسب عامة ملكية ألعه عليه، االستيالء على جمربة بل عامة، ملكية
. ألحد امتيازه تعطي أ  وال ألحد، فردية ملكية ترتكه أ  هلا حيل وال الشرع،

 فال السيارات كمصاع  فردية ملكية أبعه املال هذا عن قال الشرع كا  وإ 
 أ  عليها وحرام ،اً شرع فردية ملكية ألعه عامة لكيةم إىل حتوله أ  للدولة حيل
َا»: الناس أموال إىل يدها متتد  بني فرق ال «َحَرام   َعَلْيُكمْ  َوِدَماءَُكمْ  َأْمَواَلُكمْ  ِإَّنَّ

 حددها العامة امللكية يف الداخلة فاملصاع  هذا وعلى. فرد أي وبني الدولة
 الفردية امللكية يف الداخلة ع واملصا. فردية ملكية جتعل أ  حيل فال الشرع
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 أو عامة ملكية يكو  فاملصن . عامة ملكية جتعل أ  حيل فال الشرع حددها
 ترى ما حسب وليس عليه، الشرع عصوص اعطباق حسب فردية ملكية
 العامل يف استعماهلا جيري اليت واآلالت املصاع  على هذا طبقنا وإذا. الدولة
 :يلي ما لنا يتبني اليوم

 عامة ملكية كلها املعاد  استخراج مصاع  فإ  للمعاد  ابلنسبة :أوالً 
 تصفيته ومصاع  النفط استخراج مصاع  تكو  عليه وبناء. الشرع عص كما

 واحلديد والفضة الذهب استخراج مصاع  تكو  وكذلك عامة، ملكية
 أ  بعد املعاد  هذه حتويل ومصاع  املعاد ، من وغريها والرصاص والنحاس

 مادة من وحتويلها صهرها كمصاع  لالستعمال قابلة مواد إىل راجهااستخ يتم
 ملكية أحد ميلكها أ  حيل ال عامة ملكية هي لالستعمال قابلة مادة إىل خام
 وأيخذ عامة، ملكية األصل يف ألهنا ملكيتها من مين  أحد ملكها وإذا فردية
 والغاصب بغاص ألعه للقل ، مستحقة مثنها أو أعشأها اليت املنشآت فقط
 ِإَل  اْخَتَصَما رَُجَلْيِ  َأنَّ  ُرِويَ  فـََقدْ »: مثنها أو منشآت من أحدث ما إال له ليس

 اأَلْرضِ  ِلَصاِحبِ  فـََقَضى اآلَخرِ  َأْرضِ  يف  ََنَْل َأَحُدُُهَا َغَرسَ   الِلَِّ  َرُسولِ 
َها ََنَْلهُ  ُُيْرِجَ  َأنْ  النَّْخلِ  َصاِحبَ  َوَأَمرَ  ِبَِْرِضِه،  خديج بن راف  عن وروي. «ِمنـْ

 َشْيء   الزَّرْعِ  ِمنْ  َلهُ  فـََلْيسَ  ِإْذِِنِمْ  ِبَغرْيِ  قـَْومٍ  َأْرضِ  يف  َزرَعَ  َمنْ »: قال  النيب أ 
 فََأْعَجَبهُ  ظَُهرْيٍ  َأْرضِ  يف اا َزْرع رََأى  النَِّبَّ  َأنَّ »: أمحد وأخرج «نـََفَقُتهُ  َوَلهُ 

 َفُخُذوا: قَالَ  ِلُفََلٍن، َوَلِكنَّهُ  ِلظَُهرْيٍ  لَْيسَ  إنَّهُ : فـََقالَ  َهرْيٍ،ظُ  َزرْعَ  َأْحَسنَ  َما: فـََقالَ 
 املصاع  منًا مصنع أحد أقام إذا فإعه هذا وعلى. «نـََفَقَتهُ  َعَلْيهِ  َوُرد وا َزْرَعُكمْ 
 بدو  غريه أرض يف زرع كمن يكو  العامة امللكية يف داخل هو ما تصن  اليت
 على الرسول إىل اختصما اللذين الرجلني يف كما إذعه بغري زرعها كأ  حق
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 صاحبها من هلاًا مستأجر  زرعها أو راف ، حديث يف جاء وكما النخل، زرع
 حكم عليه ويطبق ،اً غاصب فيكو  ظهري، أرض عن أمحد رواية من يفهم كما

 وأما. عفقته وله العامة للملكية الشيء ذلك كا ًا  شيئ استخرج فإ  الغاصب،
 اليت كاملنشآت فإهنا ذلك شاكل وما وآالت أبنية من أقامها اليت تاملنشآ
 أما. للقل  مستحقة مثنها أيخذ أو قلعها على جيرب املغصوبة األرض يف تقام

َتةا اا َأْرض َأْحَيا َمنْ »:  الرسول فلقول قلعها على إجباره  َولَْيسَ  ،َلهُ  َفِهيَ  َميـْ
 فالباطناً: ابطن ويكو ًا ظاهر  يكو  الظامل عرق"ال: ربيعة قال «َحق   ظَالٍِ  ِلِعْرقٍ 
 غرسه" أو بناه ما والظاهر املعاد ، من واستخرجه اآلابر من الرجل احتفره ما
 جيرب ذلك على وبناء حق، بناء من أقامه وما بئر من احتفره فيما له ليس أي
 الرسول إىل اختصما اللذين الرجلني حديثًا أيض ذلك على ويدل. قلعه على
 فلقول املنشآت مثن أخذه وأما خنله، بقل  النخل صاحب أمر  النيب  فإ

 َعَلْيهِ  َوُرد وا»: ظهري أرض يف وقوله «نـََفَقُتهُ  َوَلهُ »: املار راف  حديث يف الرسول
 ومصاع  الصناعة، يف استخراجه ومصاع  احلديد تقطي  مصاع  وأما. «نـََفَقَتهُ 
 كلها فإهنا اآلالت ومصاع  ات،والطائر  السيارات ومصاع  الذهب، سبك
 يراد معاد  ليست ألهنا عامة، ملكية تكو  أ  حيل وال فردية ملكية

 ينطبق فال لالستعمال، قابلة مادة إىل خام مادة من حتويلها أو استخراجها
 ولذلك لالستخراج ال لالستعمال معدة معاد  هي وإمنا الشرعي، احلكم عليها
 .فردية ملكية كاعت

 عص جاء اليت األشياء يف اجلماعة مرافق من هو ملا لنسبةاباً: اثعي
 تنطبق ما وكل والنار، والكأل املاء وهي فيها شركاء الناس أب  عنها الشارع
 آلة فكل. اجلماعة مرافق من كوعه وهي فيه شركاء الناس كو  علة عليه
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 مرافق من فتكو  حكمه أتخذ فإهنا اجلماعة مرافق من هو فيما تستعمل
 :مصاع  عدة على ينطبق وذلك اعة،اجلم

 فإ  املياه، ابختالف حكمها وخيتلف. املياه استخراج آالت ذلك فمن
 ملكية فإهنا الناس ميلكها اليت اخلاصة كاآلابر اخلاصة املياه من املياه كاعت
 املياه يستخرج وأ  ميلكه، الذي البئر على له ةآل يقيم أ  واحد فلكل. فردية
 أعه إال. حكمه أتخذ آلته فكذلك خاصة ملكية املاء أل  .للناس يبيعها وأ 
 فال عامة ملكية الطريق أل  املياه لتوصيل العام الطريق يف األانبيب مد له ليس
 عوع من ألعه غريه، مين ًا دائميًا اختصاص منها بشيء أحد خيتص أ  يصح
 .حرام وهو احلمى

 العامة والعيو  امةالع كاآلابر العامة املياه من املياه كاعت إ  أما
 أل  عامة، ملكية منها للناس املياه استخراج آالت فإ  والبحريات، وكاألهنار

 عامة، ملكية للناس تستخرجه اليت اآللة فتكو ًا مجيع للناس عامة ملكية املاء
 للناس ووزعته استخرجته أم أخذه للناس وأابحت مكاعه يف استخرجته سواء
 فكذلك عامة ملكية املاء  إ إذ عامة، ملكية كله فإعه أانبيب يف البيوت على
 جيوز فإعه ،مثالً  كالنيل الكبرية األهنار ذلك من ويستثىن. حكمه أتخذ آلته
 هبا يسقي أ  وله لنفسه، بواسطتها املاء أيخذ آلة عليه يقيم أ  واحد لكل
 ن مي وال النهر، من أيخذ أ  الناس مناً أحد مين  ال أخذه أل  ابألجرة، الناس
 وأل  عامة، ملكية كوعه خاصية املاء يسلب فال آلة، عليه يقيم أ ًا أحد

 على أقروا وقد أبجرهتم، العامة املياه من للناس املاء ينقلو  كاعوا السقائني
 من اآلخر هو أيخذ أ  مناً أحد مين  للماء عقلهم يكن وملاً. جائز  فكا  ذلك
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 أما. الكبري النهر على مياه آالت مةإقا يف احلال هي كماًا  متام يريد، ما املاء
 آله عليه أقيم لو مما كاعت إ  فإهنا شاهبها وما واحلوض والربكة الصغري النهر

 يصلوا أ  من منهماً واحداً فرد ولو حىت الناس اآللة هذه منعت املياه استخراج
 احلال هذه يف اآللة فإ  املاء هبا يستخرجو  آالت عليه يقيموا أو املاء إىل
 دو  حالت إذا اآللة أل  فردية، ملكية تكو  أ  حيل وال عامة ملكية كو ت

 كوعه خاصية املاء سلبت قد تكو  فإهنا واحد شخص ولو املاء من أيخذ أ 
 ويكو  عليه، هلم خاصة آالت إقامة من الناس مين  ولذلك عامة، ملكية
 الدولة و وتك تستخرجه، الذي املاء حكم اآللة أتخذ العامة، املياه كسائر
 . عامة ملكية ألعه املياه استخراج تتوىل اليت هي وحدها

 وخيتلف الكهرابء، توليد آالت اجلماعة مرافق حكم عليه ينطبق ومما
 توليد كا  فإ . جلهاأ من الكهرابء توليد جيري اليت الغاية ابختالف حكمها
 النور فإ  يةفرد ملكية تكو  احلال هذه يف اآللة فإ  اإلانرة أجل من الكهرابء

 تفرقت فقد لو مما وال الشرع، عليه عص مما هو فليس العامة، امللكية من ليس
: ابلذات الشارع عليه عص املاء أل  املاء، خالف فهو طلبه، يف اجلماعة

 املدينة أو البلد أو القبيلة وأل  «َوالنَّارِ  َواْلَكَلِ  اْلَماءِ  يف  َثََلثٍ  يف  ُشرََكاءُ  النَّاسُ »
 ولذلك كذلك، فليس النور أما طلبه، يف وتفرقت رحلت املاء هلا يوفر مل إذا

 وليس فردية ملكية النور أجل من الكهرابء توليد هبا جيري اليت اآلالت كاعت
 لتوليد آلة ميلك أ  واحد فلكل. عامة ملكية جتعل أ  يصح فال عامة، ملكية

 فردية ملكية النور أل  للناس، يبيعها وأ  لنفسه، النور أجل من الكهرابء
. فردية ملكية فتكو  حكمه أتخذ أجله من الكهرابء تولد اليت اآللة فكذلك
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 العام الطريق فوق أسالك ومد العام الطريق يف أعمدة وض  له ليس أعه إال
 خيتص أ  يصح فال عامة، ملكية الطريق أل  البيوت، إىل الكهرابء لتوصيل

 .حرام وهو احلمى عوع من ألعه غريه،  ميناً دائمياً اختصاص منها بشيء أحد
 كاستعماهلا النار مقام تستعمل أ  جلأ من الكهرابء توليد كا  إ  أما

 ألهنا عامة، ملكية تكو  فإهنا والتدفئة املعاد  وصهر اآلالت وتدوير الطبخ يف
 ابلنار واملراد «َوالنَّارِ  َواْلَكَلِ  اْلَماءِ »: احلديث عص حتت احلال هذه يف تدخل
. العامة امللكية من االحتطاب أحراش كاعت ولذلك به، يتعلق وما الوقود
 الدولة وتكو  عامة ملكية احلريق أجل من الكهرابء توليد آالت تكو  وعليه
 كسائر للحريق الكهرابء تولد اليت اآلالت ملكية تتوىل اليت هي وحدها
 لتوليد آلة ميلك أ  فرد لكل يباح أعه إال. العامة امللكية يف الداخلة املصاع 
 للتدفئة اخلاصة وألغراضه لنفسه النار مقام استعماهلا أجل من الكهرابء
 أ  من غريه مين  ال اآللة هلذه ملكيته أل  ذلك، وغري وللطبخ اآلالت ولتدوير
 للناس، بيعها من مين  ولكنه ،اً مطلق عامة ملكية كوهنا على يؤثر فال ميلكها
 تستعمل اليت الكهرابء وكذلك الناس، جلمي  ملك اهب يتعلق ما وكل النار أل 
 .النار مقام

 فمن وللحرارة، لإلانرة واحد آ  يف تستعمل الكهرابء  إ يقال وقد
 وتعيني عتدفأ، وأ  آلة عدير وأ  عنري وأ  عطبخ أ  عستطي  عفسه التيار

 يكو  أ  جيب لذلك مستحيل، أمر غريه دو  االستعمال من لوجه الكهرابء
 الكهرابء، أ  ذلك على واجلواب. عامة ملكية وهو ،اً واحد الكهرابء حكم
 أجلها من تستعمل اليت الغاية واق  ولكن اآللة، تولدها واحدة كاعت وإ 

 الصناعة أ  الشرعية والقاعدة للحرارة، وتستعمل لإلانرة تستعمل فهي خيتلف،
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 ما الفابخت الكهرابء حكم خيتلف أ  بد ال فكا  تنتجه، ما حكم أتخذ
 فردية، ملكية النور وجعل عامة، ملكية النار جعل قد فالشرع. له تستعمل

 تستخرج اليت فاآللة فردية، ملكية القمح وجعل عامة ملكية امللح جعل كما
. فردية ملكية تدرسه، أو حتصده أو القمح تزرع اليت واآللة عامة، ملكية امللح

 الكهرابء تولد اليت واآللة عامة، كيةمل للحرارة الكهرابء تولد اليت اآللة وكذلك
 .فردية ملكية للنور

 للحرارة واحد وقت يف تستعمل الكهرابء لتوليد واحدة آلة إ  يقال وقد
 ذلك على واجلواب حكمها؟ هو فما االستعمال، فيها خيتلف فلماً مع واإلانرة

 تكو  حينئذ اآللة فإ  اإلانرة، هو الكهرابء له تستعمل ما غالب كا  إ  أعه
 وللتدفئة، للطبخ وتستعمل لإلانرة تستعمل البيوت يف كالكهرابء فردية ملكية
 لإلانرة، البيوت على وزعت إمنا وهي اإلانرة، له تستعمل ما أغلب ولكن
 وإ  ابحلكم، يفرد ال والتاب  األصل حكم فتأخذ هلا، اتب  والتدفئة والطبخ
 ملكية تكو  حينئذ اآللة إ ف احلرارة، هو الكهرابء له تستعمل ما غالب كا 
 ما أغلب ولكن ولإلانرة، املعاد  لصهر تستعمل املصاع  يف كالكهرابء عامة،

 هلا، اتبعة واإلانرة للحرارة املصن  يف وجدت إمنا وهي احلرارة هو له تستعمل
 الشجر كا  إ  فإهنا املشجرة، األرض ذلك وعظري احلكم، يف اتب  والتاب 
 وهو أتجريها فيصح له اتبعة واألرض للشجر كماحل كا  األرض من أكثر

 والشجر لألرض احلكم كا  الشجر من أكثر األرض كاعت وإ  املساقاة،
 احلكم وهذا. للتاب  ال لألصل هو فاحلكم. أتجريها جيوز فال هلا، اتب 

 توليد ا ك إذا أما فردي، ملك من أو آالت من توليدها كا  إذا للكهرابء
 سواء العامة امللكية من تكو  شك وال فإهنا العامة، املياه مساقط من الكهرابء
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 لتستعمل كاعت أم اإلانرة أجلها من الكهرابء توليد جيري اليت الغاية أكاعت
 بشيء أحد اختصاص فيمن  العامة، امللكية من املياه مساقط أل  النار، مقام
 يف لكهرابءا تكو  وهلذا. احلمى من فهي غريه، مين ًا دائميًا اختصاص منها
 اً.مطلق العامة امللكية من احلالة هذه

 ملكية فإهنا الكربيت، مصاع  اجلماعة مرافق حكم عليه ينطبق ومما
 َواْلَكَلِ  اْلَماءِ  يف  َثََلثٍ  يف  ُشرََكاءُ  النَّاسُ »: احلديث عص حتت داخلة ألهنا عامة
 أتخذ لصناعةا): بقاعدة عمالً  حكمه أيخذ فمصنعه انر والكربيت «َوالنَّارِ 
 ملكية هو العامة امللكية يف داخل هو ما لصن  املعد واملصن  (تنتجه ما حكم
 آالت حكم اهوحكم عامة، ملكية الكربيت مصاع  كاعت هنا ومن عامة،
 .بسواء سواء املياه

 احلجري، الفحم استخراج مصاع  اجلماعة مرافق حكم عليه ينطبق ومما
 إذ «َوالنَّارِ  َواْلَكَلِ  اْلَماءِ »: احلديث عص تحت داخلة ألهنا عامة، ملكية فإهنا
 ملكية فكا  الوقود، من احلجري والفحم به، يتعلق وما الوقود ابلنار املراد
 وإ  فإعه العادي الفحم أما. عامة ملكية تستخرجه اليت اآللة وكاعت عامة،
 إىل وأحطاب أخشاب من حتويله مصاع  أ  إال الوقود مواد من مادة كا 

 من أيخذوا أ اً مجيع الناس إبمكا  كا  طاملا العامة امللكية من تكو  ال حمف
 أحطاب من إليه حيتاجو  ما - عامة ملكية هي اليت - االحتطاب أحراش

 كاعت إذا أما. الفحم منها يصن  أ  ميكنه منهم كالً  أ  وطاملا وأخشاب،
 بابألحطا يظفر أ  إىل تؤدي االحتطاب أحراش من األخذ إابحة

 الفحم صن  من األفراد مين  فإعه آخرو ، منها وحيرم الناس بعض واألخشاب
 .أحد منه حيرم ال حىت عامة ملكية حينئذ ويصبح
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 عن املتولدة الصناعات مصاع  اجلماعة، مرافق حكم عليه ينطبق ومما
 عامة، ملكية فإهنا الطبيعي، الغاز وصناعة البرتوكيماوية كالصناعات النفط
 له، ةواتبع منه جزء فهي ،اً طبيعي عنه متولدة وهي عامة ملكية النفط أل 

 حكمه مصاععها فتأخذ حكمه حتت وتدخل النفط حكم عليها ينطبق ولذلك
 كاعت إمنا أعه الطبيعي الغاز يف يالحظ أ  ينبغي ومما عامة، ملكية وتكو 
 يعيالطب الغاز أ  صحيح. آخر لشيء ال للنفطًا اتبع لكوعه عامة ملكية آالته
 لإلانرة ويستعمل املياه كأانبيب أانبيب بواسطة البيوت يف الناس على يوزع

 ولكن الكهرابء، حكم عليه ينطبق أ  ميكن فكا  كالكهرابء للوقود ويستعمل
 .النفط حكم مادته على فينطبق للنفط اتبعة معينة مادة أعه واقعه

 فإهنا ،وغريها احللوايت ومصاع  القطن وحماجل النسيج مصاع  وأما
 السماد ومعامل املطاحن وكذلك. فردية ملكية هي بل عامة، ملكية ليست
 تصنعه ما أل  فردية ملكية فإهنا شاهبها وما الزجاج ومصاع  السكر ومصاع 

 يف داخل هو وال الشرع عليه عص مما هو ليس إذ اجلماعة، مرافق من ليس
 .اجلماعة مرافق

. حبيازهتا الفرد اختصاص متن  تكوينها طبيعة اليت لألشياء ابلنسبةاً: اثلث
 دائم حديدي خط وض  على تعتمد ألهنا عامة، ملكية والرتام القطارات فإ 
اً اختصاص منه بشيء خيتص أ  ألحد حيل وال عامة ملكية والطرق الطريق، يف

 الصالة عليه قال احلمى، قبيل من االختصاص هذا فإ  غريه، مين ًا دائمي
 أ  ألحد ليس احلديث ومعىن للدولة، أي «َوِلَرُسوِلهِ  لِِلَِّ  ِإالَّ  ىِحَ  اَل »: والسالم
 بني من والرتوللي واملرتو والرتام القطار فإ  وعليه. الناس لعموم هو ما حيمي
 أتخذ كوهنا عامة ملكية جعلها والذي. عامة ملكية املواصالت وسائل سائر
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 بذلك فصارتاً دائمياً تصاصاخ به وخيتصاً دائمياً أخذ العام الطريق مناً قسم
 من بشيء اختصاصها لوال فهي وإال. للدولة إال جيوز ال وهو احلمى من

 أراضيه يف شخص أقام لو وهلذا. املواصالت كسائر فردية ملكية العام الطريق
 على األراضي أصحاب اتفق لو وكذلك مين ، الاً قطار  له وجعل حديدايً اً خط
اً خاصًا طريق أي له حديدايً ًا خط عليها يمليق لشخص أراضيهم من قسم بي 
 احلال هذه مثل يف عليه ينطبق ال إذ ،اً قطار  ميلك أ  حينئذ له وجيوز مين  ال له
 شاكلهما وما والرتام القطار كو  يف فالعلة. العامة امللكية من هو ما محى أعه
 ملكية به خيتص كهرابئي شريط على أو به خيتص حديدي خط على يسري مما
. احلكم ذهب العلة ذهبت فإذا العام الطريق من بشيء اختصاصه هو امةع

 الفردية، امللكية من فإهنا والطائرات، السيارات مثل املواصالت سائر ابقي وأما
 متن  تكوينها طبيعة من أشياء وال اجلماعة، مرافق من وال معاد ، ليست ألهنا

 تكن مل ولذلك ،اً دائميًا شيئ الطريق من حتمي ال وهي هبا، الفرد اختصاص
 ظاهر البحار يف فإهنا البحرية املواصالت أما. فردية ملكية هي بل عامة ملكية
 البحار لسعة كغريه سفينة له يوجد أ  مناً أحد متن  ال ألهنا فردية ملكية أهنا
 كالنيل اكبري  النهر كا  فإ  األهنار وأما عامة، ملكية البحار كاعت وإ 

 وألهنا لسعتها فردية ملكية فيها املواصالت تكو  كالبحار افإهن مثالً  والفرات
 وال للسقي تستعمل اليت الصغرية األهنار أما. وللمالحة للسقي تستعمل
 سري حتمل مياهها كاعت وإ  مواصالت فيها توجد فال للمالحة تستعمل

 السفن مبلكية لألفراد فيها يسمح العام كالطريق تكو  فإهنا فيها مواصالت
 تطبق وهكذا. الصغرية كالسفن عامة ملكية كوعه خاصية النهر تسلب ال اليت
 .القياس هذا على املواصالت مجي 
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 ومرشدات اجملاري وقساطل املياه أانبيب مثل املواصالت غري وأما
 امللكية من فإعهًا دائميًا أخذ الطريق منًا قسم أيخذ مما ذلك وغري الطرق
 .ديةفر  ملكية يكو  أ  يصح وال العامة

 ملكيتها ببيا  واآلالت الصناعة عاجل قد الشرع أ  يتبني كله هذا ومن
اً واضحًا حتديد ذلك بتحديد فردية ملكية تكو  ومىت عامة ملكية تكو  مىت
 مهما واألشياء احلوادث على تنطبق حىت عامة    معا أي عريضة خطوط يف

 معىن ليس عهأ يعلم أ  ينبغي أعه إال. وزما  مكا  أي يف وتعددت جتددت
 ال الدولة أ  عامة ملكية جعلها حيل وال فردية ملكية اآللة أو املصن  كو 

 عامة ملكية جعلها يصح ال الفردية امللكية أ  معناه بل متتلكها، أ  تستطي 
 للدولة جيوز ولكن. عليها حرام ذلك بل عامة ملكية جتعلها أ  للدولة حيل فال
 مما فردية ملكية تنشئ أ  وهلا صاحبها ضابر  الفردية امللكية هذه تشرتي أ 

 من السيارات مصاع  تشرتي أ  للدولة فمثالً . الفردية امللكية يف يدخل
 الكهرابء آالت تشرتي أ  وللدولة سيارات، مصاع  تنشئ أ  وهلا أصحاهبا،

 الناس يزود ما البلد يف تنشئ أ  وهلا لإلانرة، ابلكهرابء الناس تزود اليت
 مثله متلك أ  للدولة الفردية امللكية يف داخل هو ما فكل. ورللن ابلكهرابء

 امللكية من أشياء هناك احلديث العصر مثل يف عهإ حىت فرد، أي ميلك كما
 اآلالت كمصاع  لألفراد مملوكة تكو  والًا واقعي للدولة مملوكة تكو  الفردية
 أموال إىل به القيام حيتاج مما وحنوها السيارات، ومصاع  اآلالت، تنتج اليت

 اليت هي ألهنا الدولة، إال الصناعات هذه مبثل يقوم أ  يتأتى ال فإعه ضخمة
 حيتاج املصاع  هذه مثل إعشاء أل  وذلك. املصاع  هذه ملثل اإلمكاعيات متلك
 شركات إعشاء على الغرب درج ولذلك الفرد، عليه يقوى ال كبري رأمسال إىل
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 أ  هبا تستطي  ضخمة أمواالً  جتم  أ  نهاتكوي عظام هلا يتيح اليت املسامهة
 شركات حيرم اإلسالم ولكن الصناعات، هذه مثل فردايً اً امتالك ومتتلك تؤسس

 الرتوستات مثل واحدة شركة يف مسامهة شركات عدة اجتماع وحيرم املسامهة،
 وليست واإلجارة كالبي  العقود ابب من اإلسالم يف الشركة أل  والكارتل،

 من إال الشركة تكو  ال وهلذا. املنفردة اإلرادة قبيل من الوصيةو  كالوقف هي
 يتصرف شريك م  أبمواهلم أو الشركة، يف التصرف أبعفسهم يباشرو  شركاء
 ال فإعه وهلذا مال، جتم  فيها حيصل ال طبيعتها من وهذه. بنفسه مباشرة هو

 ضخمة أمواالً  متلك شركة تنشأ أ  اإلسالم يف الشركة أحكام حسب ميكن
 املصاع  هذه فتكو  الدولة، إالاً قادر  يبقى فال كربى مصاع  إعشاء على تقدر
 للدولة، إال تكو  ال سوف عفقاهتا لضخامة ولكن فردية ملكية كاعت وإ 
 اآلالت مصاع  كو  يف واإلعتاج للمصاع  االحتكارات توجد ال وهبذا

 طبيعة بل الرأمسايل، النظام يف احلال هي كما فردية ملكية وحنوها والسيارات
 من كاعت ولو للدولةًا ملك املصاع  هذه مثل جتعل الشرع أحكام تطبيق
 امللكية يف داخل هو مبا املتصرفة هي الدولة تكو  وهكذا. الفردية امللكية
 متلكه ما أ  إال. الفردية امللكية يف داخل هو ما كل متلك أ  وهلا العامة،
 ملكية بسبب عامة ملكية يصبح ال لفرديةا امللكية يف داخل هو مما الدولة
 الشرع من وطبيعته بصفته حمدد العامة امللكية يف داخل هو ما أل  له، الدولة
 من متلكها اليت األخرى كأمواهلا للدولةًا ملك يكو  بل الدولة، مبلكية وليس
 امتيازه تعطي وأ  هتبه  أو  تبيعه أ  فلها. وحنوها واجلزية واخلراج الضرائب مثل

 ملك فإعه وغريها املصاع  من العامة امللكية يف داخل هو ما خبالف لألفراد،
 فإذا. ألحد امتيازه تعطي أو هتبه أو تبيعه أ  للدولة حيل فال املسلمني لعامة
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 ومصاع  اآلالت كمصاع  الفردية امللكية يف تدخل اليت املصاع  الدولة ملكت
 تزود اليت الكهرابء وكآالت يلة،الثق الصناعة ضروب من شاكلها وما السيارات

 يف داخل هو ما ملكت أو ذلك، شاكل وما مسنتإلا وكمصاع  ابلنور الناس
 من ذلك شابه وما والطائرات والبواخر العامة كالسيارات الفردية امللكية
 هذه الدولة ملكت إذا الفردية، امللكية من يعترب مما والشحن النقل وسائل
 الدولة، أموال ابب يف املال بيت يف توض  للدولة  تكو  أرابحها فإ  األشياء

 كسائر واجتهاده اخلليفة برأي وتصرف وحنوها والضرائب واجلزية اخلراج م  أي
 .واجتهاده رأيه حسباً كلي هبا يتصرف أ  وله الدولة، أموال

 كمصاع  العامة امللكية يف تدخل اليت املصاع  الدولة ملكت إذا أما
 تولد اليت اآلالت أو العامة ابملياه الناس تزود اليت اآلالتوك املعاد  استخراج
 يف داخل هو ما ملكت أو النار، مقام لتقوم ابحلرارة الناس لتزود الكهرابء
 من يعترب مما ذلك شابه ما أو والرتوللي واملرتو والرتام كالقطارات العامة امللكية
 بل للدولة تكو  ال رابحهاأ فإ  األشياء هذه الدولة ملكت إذا العامة، امللكية
 الدولة، أموال ابب يف توض  ال ولكنها املال بيت يف فتوض  املسلمني، لعامة
اً مستحق وليس هلا حرز هو إمنا املال بيت أل  هبا، خاص ابب يف توض  بل
 ليس هلاًا حرز  املال بيت فيكو  املال، لبيت وليست املسلمني لعامة ألهنا هلا،
 وال وابلغ، صيب بني وال وفقري غين بني فرق ال املسلمني مجي  على وتوزع غري،
 على فتوزع املسلمني لعامة ملك ألهنا وطاحل، صاحل بني وال وأعثى ذكر بني
 .املسلمني عامة

اً أمر  ليس الرعية على العامة امللكية يف داخل هو ملا األرابح وتوزي 
 وكذلك. العامة لكيةامل يف داخل هو ما مثن يوزع أ ًا متعين ليس إذ ،اً متعين
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 وقدًا عين يوزع فقدًا عين العامة امللكية يف داخل هو ما يوزع أ ًا متعين ليس
 هو ما الرعية تعطي أ  فللدولة. واجتهاده اإلمام لرأي راج  فذلك ،اً مثن يوزع
 وال متييز غري من حاجتهم قدر ابجملا  والكهرابء كاملاء العامة امللكية يف داخل

 مثنه عليهم وتوزع واحلديد كالنفط السوق بسعر إايه تبيعهم أ  وهلا استثناء،
 يف داخل هو ما أل . للناس مصلحة تراه ما تفعل أحد، استثناء غري من

 فالشرع. الشرع عص حسب ولكن للخليفة شؤوعه رعاية موكول العامة امللكية
 وال متييز غري من الرعية لعموم يكو  أ  فيجب عامة ملكية أعه على عص

 أ  لإلمام وليس ،اً مطلق الدولة شؤو  يف يصرف أ  يصح وال ستثناء،ا
 يف الداخل الشيء هذا شؤو  رعاية كيفية ولكناً. مطلق منه بشيء يتصرف
 الناس على يوزعه أ  فله واجتهاده، اخلليفة رأي حسب تكو  العامة امللكية

 يراه ما يفعل ه،مثن عليهم ويوزع السوق بسعر إايه يبيعهم أ  وله ابجملا ،ًا عين
 واجتهاده اخلليفة لرأي موكول الشؤو  رعاية أمر أل  للمسلمني، مصلحة
 .فيه الشؤو  يرعى أ  منه طلب فيما الشرع عص حسب

 املصاع  من داخل هو ما حتديد هو وهذا الصناعة، أحكام هي هذه
 الشرع، عص حسب الفردية امللكية يف داخل هو وما العامة امللكية يف واآلالت

 تصريف أو العمال انحية من وليس فقط املصن  حيث من الصناعة تعاجل وهي
 بيا  أحكامه وبيا  الصناعة يف األصل وحده هو املصن  أل  اإلعتاج،

 اقتصادي مصدر يف مبني آخر موضوع فهو العمال موضوع أما. ألحكامها
 موضوع كذلك فهو اإلعتاج تصريف موضوع وأما اإلعسا ، جهد هو آخر
 أحكام الصناعة يف فليس. التجارة هو آخر اقتصادي مصدر يف بنيم آخر
 .املصاع  أحكام سوى
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 التجارة

 أكاعت سواء مبال، مال مبادلة فهي والشراء، البي  عمليات هي التجارة
 أم الدولة لسلطا  ختض  اليت البالد يف جتري اليت املبادالت وهي داخلية جتارة

 لسلطا  اخلاضعة غري البالد يف جتري اليت املبادالت وهي خارجية جتارة كاعت
 البي  أحكام عليها فتطبق بيا  أو حبث إىل حتتاج ال الداخلية والتجارة. الدولة
 إشراف وال حىت الدولة من مباشرة أية إىل حتتاج وال الشرع، هبا جاء اليت

 البي  يف اإلسالم أبحكام الناس إلزام يف عام إشراف إىل حتتاج وإمنا مباشر،
 كاإلجارة املعامالت عمليات من عملية كأي هلا املخالفني ومعاقبة الشراءو 

 وبيا ، توضيح إىل حتتاج اليت فهي اخلارجية التجارة أما. ذلك وغري والزواج
اً مصدر  التجارة كو  يف األساس هي أهنا على عالوة خاصةًا أحكام هلا أل 
 .منها أتيت ةالتجار  من البالد ثروة زايدة أل  االقتصاد مصادر من

 هو هل: عليه تبىن الذي األساس يتبني أ  جيب التجارة تبحث وحني
 اليت السل  جتعل هل أي السل ؟ مالك التاجر أو هبا التجارة جتري اليت السل 
 ميلكها، الذي التاجر عن النظر بغض التجارية العمليات يف تبادهلا جيري

 بغض ابلتجارة، يقوم الذي جرالتا جيعل أو اخلارجية، التجارة حبث يف األساس
 اليت البضاعة وتكو  اخلارجية، التجارة حبث يف األساس هو السل ، عن النظر
 الذي هو عليه واجلواب. السؤال هو هذا حكمه؟ أتخذ له اتبعة هبا يتاجر
 توض  عليه اجلواب وحبسب اآلخر، غري معني طريق يف تسري التجارة جيعل

 .اخلارجية التجارة أحكام
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 اتجرين بني تق  عملية جندها هي حيث من التجارة واق  حبثنا وإذا
 التاجر عن النظر بغض تبادهلا جيريًا سلع وليست. معينة سل  على معينني،
 وليس التاجر هو فيها األساس أ  التجارية العملية فواق . ميلكها الذي

 سواء اتجرين، بوجود إال يكو  ال التجارية العملية وجود وأ  البضاعة،
 بعد، تصن  مل أم مصنوعة أكاعت وسواء غائبة، أو حاضرة السلعة أكاعت
 التاجر هو التجارة يف فاألصل. بعد توجد مل تزال ال أم موجودة أكاعت وسواء
 .السلعة وليس

 التاجر يكو  أ  بد ال الواق  هذا على وبناء. التجارة واق  هو هذا
 يف األساس هو ،مشرتايً  أمًا ئعاب أكا  سواء والشراء البي  بعمليات يقوم الذي
 من فيكو . متلكها املشرتي ويريد البائ  ميلكها اليت السل  وليس التجارة حبث
 .التجارة يف األساس هي السلعة جعل اخلطأ

 االشرتاكي النظام وأصحاب الرأمسايل النظام أصحاب درج وقد
 ولذلك. اخلارجية التجارة حبث يف األساس هي السلعة جيعلوا أ  املاركسي
 وتقوم مالكها، على ال البضاعة منشأ علىًا قائم التجاري البحث يعتربو 

 أساس على أي البضاعة، منشأ أساس على الدول بني التجارية العالقات
 لعدة خطأ وهذا. اخلارجية للتجارة التجارية املعاملة يف األساس السلعة جعل
 :أمور

 عليهم وحيرمها البالد لداخ التجارة الدولة لرعااي يبيح أعه: أحدها
 يسمح ال البالد حلدود السلعة دخول حني ألعه الدولة، إبذ  إال خارجها
 ولو بضائعه، دخول البالد متن  عنه صدرت الذي املنشأ كا  إذا بدخوهلا

 صدرت الذي املنشأ كا  إذا بدخوهلا ويسمح الدولة، رعااي من التاجر كا 
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 وهبذا الدولة، رعااي غري من التاجر كا  ولو بضائعه، بدخول البالد تسمح منه
 وهذا معينة، بالد م  إال يتاجروا أ  عليهم وحيظر البالد جتار عشاط من حيد
 ربح أل . اخلارجية التجارة من األمة ثروة على أتثري من فيه ما فوق ظلم

 لغري الربح ذهب فقد لغريهم ومسح الدولة رعااي من  فإذا للتاجر، هو السلعة
 .البالد

 منها ويعفى الدولة رعااي يدفعها قد اجلمارك ضرائب إ : اثنيها
 توض  اجلمارك ضرائب فإ  األساس هي البضاعة اعتربت إذا ألعه األجاعب،

 على ضرائب الدولة تض  وقد التاجر، على وليس هائشمن حبسب عليها
 ببضاعة الرعية أفراد أحد جاء فإذا أخرى، بلداانً  وتعفي البلدا  بعض بضائ 

 وإذا مجارك، ضريبة يدف  أ  عليه كا  بضائعه على ضرائب وضعت منشأ من
 ضريبة يدف  ال فإعه الضرائب من معفي منشأ من ببضاعة أجنيب شخص جاء

 لو أي بضاعتنا، على ضرائب أتخذ دولته كاعت ولو حىت منها ويعفى مجارك
 ضرائب خذأت إجنلرتا وكاعت أملاعية بضاعة للبالد أدخل إجنليزايً ًا شخص أ 

 الضرائب، من إعفاء اتفاقيات أملاعيا وبني وبيننا أتخذ ال وأملاعيا بضائعنا على
 على تؤخذ والضريبة أملاعية بضاعته أل  اجلمارك ضريبة من يعفى اإلجنليزي فإ 

 ووض  للبالد خسارة هذا ويف. للبضاعة املالك التاجر على ال البضاعة
 .الدولة رعااي على زائدة ضرائب

 الدولة م  التجارية االتفاقيات عقد من فائدة جتد ال الدول أ : هااثلث
 الربح من تستفيد وال منتوجاهتا بي  سوى األساس هي البضاعة تعترب اليت

 وأيخذ هبا املسموح بضاعتها يشرتي أ  شخص أي يستطي  إذ التجاري،
 البالد منتوجات تصريف ليست والتجارة جتارها، على فيضارب الربح
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 البالد أعداء  إ مث األساس، وهو التجاري الربح فيها األصل بل فحسب،
 أخذ على عالوة مثنها أيخذوا وأ  لبالدان البضاعة هذه يدخلوا أ  يستطيعو 

 .علينا للعدو تقوية ذلك ويف رحبها،
 بل التجارة، يف األساس هي البضاعة جعل اخلطأ من كا  كله هلذا

. التجارة أحكام ويف التجاري لبحثا يف األساس هو التاجر جيعل أ  جيب
 وجعل البضاعة، وليس التاجر اخلارجية التجارة يف األساس اإلسالم جعل وقد

 التجارة يف األساس هو التاجر جعل أما. حكمه أتخذ له اتبعة البضاعة
 إمنا البي  وأحكام. البي  أحكام عليها فتطبق وشراء، بي  التجارة فأل  اخلارجية

 للبائ  أحكام فهي اململوك، للمالًا أحكام وليست املال ملالك أحكام هي
: يقول تعاىل فاهلل. يشرتى الذي أو املبي  للمالًا أحكام وليست واملشرتي
          فاحلل ابملال، وليس ابلناس متعلق حكم فهو للناس، أي 

:  وقال.  املبي للمال ابلنسبة للبي  وليس الناس قبل من للبي  اآلية يف
 جرى الذي للمال وليس واملشرتي للبائ  فاحلكم «يـَتَـَفرَّقَا لَْ  َما اِبْْلَِيارِ  اْلبَـيَِّعانِ »

 بـَْيعِ  َوَعنْ  احلََْصاِة، بـَْيعِ  َعنْ  نـََهى  النَِّبَّ  َأنَّ »: هريرة أيب وعن. وشراؤه بيعه
 الغرر وبي  له، اً بيع الشيء على احلصاة رمي جيعل أ  هو احلصاة وبي  «اْلَغَررِ 
 وهو البي ، من معينة ألعواع حترمي احلديث يف فالنهي. املاء يف السمك كبي 
. يشرتى الذي أو املبي  للمال ابلنسبة وليس الناس قبل من البي  هلذا حترمي

 عن النظر بغض املال ملالك احلكم فكا  واملشرتي، للبائ  هو إمنا فاحلكم
 ال التجار ابعتبار سائرة، اخلارجية جارةالت أحكام كاعت هنا ومن املال،
 بغض املال مالك ابعتبار اخلارجية التجارة عاجل قد فالشرع. املال عوع ابعتبار
 هبا، يتاجر اليت البضاعة عن النظر بغض التاجر، ابعتبار أي املال، عن النظر
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 فجعل. التاجر عن النظر بغض املال، ابعتبار عالجها يكو  أ  يصح فال
 جيوز ال مالكها، عن النظر بغض للبضاعة،ًا أحكام اخلارجية لتجارةا أحكام
 النظر بغض املنشأ، ابعتبار إليها والنظر األساس هي السلعة جعل أي ،اً شرع
 والنص للبضاعة، وليس البضاعة ملالك هو إمنا احلكم أل  جيوز، ال التاجر عن

 متعلق هو أي البضاعة، حق يف ال البضاعة، صاحب حق يف جاء إمنا الشرعي
 التاجر، عن النظر بغض ابملالًا متعلق وليس املال، عن النظر بغض ابلتاجر
 الشرع، ولنصوص الشرعي للحكم خمالف وابملنشأ ابلبضاعةًا متعلق فجعله
 اً.شرع جائز غري كا  ولذلك

 عن النظر بغض املال أعواع منًا كثري  عاجل قد الشرع  إ يقال وال
 جيعل أ  فيجوز مالكها عن النظر بغض األرض ىعل اخلراج فجعل مالكها،
 قد الشرع أل  ذلك يقال ال مالكه، عن النظر بغض للمال التجارة حكم
 بغض املال ملالكًا أحكام وجعل مالكه، عن النظر بغض للمالًا أحكام جعل
 خيلط أ  يصح فال اآلخر، غري النوعني من وكل ميلكه، الذي املال عن النظر
 فقد. الشرع عص عند يوقف أ  جيب بل لآلخر أحدمها محك ويعطى بينهما
 لألرضًا حكم العشر وجعل اخلراجية، لألرضًا حكم اخلراج الشرع جعل

 والفضة الذهب وهي عليها عص معينة ألموالًا حكم الراب وجعل العشرية،
 الذهب يف الصرف وجعل هبا، خاص فاحلكم والشعري، وامللح والرب والتمر
 خبصوصها النص وجاء للمال، أحكام كلها فهذه. هبما صخا فاحلكم والفضة

 .للمال حكم أبعه
اً أحكام وليست املال ملالك أحكام أحكامهما فإ  والشراء البي  أما
 املالك للشخص أحكام والشفعة والقرض واهلبة كاإلجارة فهي للمال،
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 امأحك عليها فتنطبق وشراء بي  هي والتجارة اململوك، للمالًا أحكام وليست
 كا  ولذلك. ابملال متعلقة وليست املال مبالك متعلقة أحكام وهي البي ،
اً مملوك كوعه انحية من به يتعلق إمنا يشرتى الذي أو املبي  ابملال املتعلق احلكم
. ملالكه اتب  فهو له،ًا حكم كوعه انحية من بهًا متعلق وليس معني، لفرد

 أحكام من وليست املال لكما أحكام من اخلارجية التجارة أحكام فتكو 
 ألحكام اتبعة تلك إذ. اخلراجية األرض على ينطبق ما عليها ينطبق فال. املال
 التجارة أحكام كاعت هنا ومن. املال مالك ألحكام اتبعة وهذه املال،

 األحكام كاعت وهلذا. املال عوع ابعتبار ال التجار ابعتبار سائرة اخلارجية
 عظر حيث من ابألفراد املتعلقة األحكام هي إمنا ةاخلارجي ابلتجارة املتعلقة
 التجارة أحكام فإ  هذا وعلى حقهم، يف هللا حكم حيث من أي هلم الشرع

 متعلقة هي وإمنا أعتجها، الذي ابملنشأ وال ابلبضاعة، متعلقة ليست اخلارجية
 اليت للبضاعةًا أحكام وليست واملشرتي للبائ  أحكام أحكامها أل . ابلتاجر

 وأما. هبا يتاجر اليت السل  عن النظر بغض للتاجر أحكام وهي هبا، اجريت
 دار أحكام عليها ينطبق اخلارجية التجارة فأل  للتاجر اتبعة البضاعة جعل
 اعترب اإلسالم فإ  اإلسالم دار ألحكام ابلنسبة أما. اإلسالم ودار احلرب
 من هو الدولة رعااي من يعترب فالذي. ابلدين وليس ابلتابعية للدولة الرعوية
 حيمل كا  فمن. تطبقه الذي املبدأ يعتنق أو دينها يعتنق من ال اتبعيتها حيمل
 غري أمًا مسلم أكا  سواء اإلسالمية الدولة رعااي من فهو اإلسالمية التابعية
 حسب يستحقه ما الواجبات من هلا وعليه احلقوق من الدولة على وله مسلم
 وعرضه، أمواله ومحاية ومحايته كفالته، وعن ه،عن مسؤولة والدولة الشرع،
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 مسلم بني فرق أي بدو  له، والطمأعينة والعدل والرفاه والعيش األمن وتوفري
 العقيدة ليس الرعوية يف بينهم واجلام  الدولة، رعااي فكلهم مسلم، وغري

 عيةالتاب حيمل ال من فكل احلرب لدار ابلنسبة وأما. التابعية هو وإمنا اإلسالمية
 احلريب معاملة ويعامل مسلم غري أوًا مسلم أكا  سواء أجنيب فهو اإلسالمية

 ابملال املتعلقة األحكام أما. ماله وال دمه يستباح ال املسلم أ  سوى ،اً حكم
 يرث وال النفقة يستحق فال. بسواء سواء املسلم كغري فيعامل األحكام وسائر
 يف كاألجنيب فهو إبذ  إال البالد يدخل وال يورث وال الدولة رعااي منًا أحد
 سلطا  حتت الدخول يسلم ممن يطلب  النيب كا  وقد ،املعامالت مجي 
 وظل يدخل مل وإ  الرعية، حقوق له وجعل رعاايه من اعتربه دخل فإ  الدولة
 بريدة بن سليما  عن. الرعوية حقوق من وحيرمهًا أجنبي جيعله سلطاهنا خارج
 يف  َأْوَصاهُ  َسرِيَّةٍ  َأوْ  َجْيشٍ  َعَلىاا َأِمري  َأمَّرَ  ِإَذا  الِلَِّ  ُسولُ رَ  َكانَ »: قال أبيه عن

 يف  الِلَِّ  اِبْسمِ  اْغُزوا: قَالَ  ثَّ  ،اا َخريْ  اْلُمْسِلِميَ  ِمنْ  َمَعهُ  َوَمنْ  الِلَِّ  بِتَـْقَوى َخاصَِّتهِ 
، َسِبيلِ  ، َكَفرَ  َمنْ  قَاتُِلوا الِلَِّ  َواَل  ََتْثـُُلوا، َواَل  تـَْغِدُروا، َواَل  تـَغُل وا، َواَل  اْغُزوا اِبلِلَِّ
 َأوْ  ِخَصالٍ  َثََلثِ  ِإَل  فَاْدُعُهمْ  اْلُمْشرِِكيَ  ِمنْ  َعُدوَّكَ  َلِقيتَ  َوِإَذا َولِيَدةا، تـَْقتُـُلوا
ُهمْ  فَاقْـَبلْ  َأَجابُوكَ  َما فَأَيّـَتُـُهنَّ  ِخََلٍل، ُهمْ  وَُكفَّ  ِمنـْ ْسََلمِ  َل إِ  اْدُعُهمْ  ثَّ . َعنـْ  فَِإنْ  اإْلِ
ُهمْ  فَاقْـَبلْ  َأَجابُوكَ  ُهْم، وَُكفَّ  ِمنـْ  َدارِ  ِإَل  َدارِِهمْ  ِمنْ  التََّحو لِ  ِإَل  اْدُعُهمْ  ثَّ  َعنـْ

 َعَلى َما َوَعَلْيِهمْ  ِلْلُمَهاِجرِينَ  َما فـََلُهمْ  َذِلكَ  فـََعُلوا ِإنْ  أَنّـَُهمْ  َوَأْخِِبُْهمْ  ،اْلُمَهاِجرِينَ 
َها يـََتَحوَُّلوا َأنْ  أَبـَْوا فَِإنْ  ،َهاِجرِينَ اْلمُ   َكَأْعَرابِ  َيُكونُونَ  أَنّـَُهمْ  َفَأْخِِبُْهمْ  ِمنـْ

 اْلَفْيءِ  يف  ََلُمْ  َيُكونُ  َواَل  اْلُمْسِلِمَي، َعَلى ََيِْري الَِّذي َعَلْيِهمْ  ََيِْري اْلُمْسِلِميَ 
 من يطلب أ  أمر فالرسول. احلديث «ُمْسِلِميَ الْ  َمعَ  َُيَاِهُدوا َأنْ  ِإالَّ  اْلَغِنيَمةِ وَ 
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 َيُكونُونَ »اً: أجنبي كا  يدخل مل وإ  الدولة سلطا  حتت يدخل أ  املسلم
 الغنيمة يف وال الفيء يف ال الدولة أموال يف له حق فال «اْلُمْسِلِميَ  َكَأْعَرابِ 

 األمور من شيء أي يف وال العيش كفالة يف وال الضرائب يف وال الزكاة يف وال
 هي اإلسالم يف فالرعويةاً. مسلم بوصفه وماله دمه يعصم وإمنا ،اً مطلق املالية
 ثَّ »: قال الرسول أ  هنا يالحظ أ  وينبغي. اإلسالم ابعتناق ال التابعية حبمل

 َذِلكَ  فـََعُلوا ِإنْ  أَنّـَُهمْ  َوَأْخِِبُْهمْ  اْلُمَهاِجرِيَن، َدارِ  ِإَل  َدارِِهمْ  ِمنْ  التََّحو لِ  ِإَل  اْدُعُهمْ 
 التحول يشرتط عص فهذا «اْلُمَهاِجرِينَ  َعَلى َما َوَعَلْيِهمْ  ِلْلُمَهاِجرِينَ  َما فـََلُهمْ 
 مل إ  ومعناه األحكام، لتشملهم أي علينا، ما وعليهم لنا ما هلم ليكو 
 مث. األحكام تشملهم ال أي علينا، ما عليهم وليس لنا ما هلم فليس يتحولوا
 ِإالَّ  اْلَغِنيَمةِ  يف  َواَل  اْلَفْيءِ  يف  ََلُمْ  َيُكونُ  َواَل »: فقال املالية األحكام يف لكذ أكد
 فيكو . املالية األحكام سائر والغنيمة الفيء ومثل «اْلُمْسِلِميَ  َمعَ  َُيَاِهُدوا َأنْ 

 ال أي علينا ما عليهم وليس لنا ما هلم ليس أعه مبفهومه أعطى األول النص
 والغنيمة الفيء يف هلم ليس أعه مبنطوقه أعطى الثاين والنص األحكام، تشملهم

 كا  وبذلك. املالية احلقوق من حق أي هلم ليس وكذلك جياهدوا، أ  إال
 العام هذا أ  غري. املالية األحكام سيما وال األحكام مجي  يشملًا عام احلكم

 فَِإنْ  الِلَُّ  ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  يـَُقوُلوا َحىتَّ  النَّاسَ  أُقَاِتلَ  َأنْ  ُأِمْرتُ »: حبديث خصص قد
 أو سلمواأ إ  أهنم العموم هذا من فاستثىن «َوَأْمَواََلُمْ  ِدَماَءُهمْ  َأْحَرُزوا قَاُلوَها
 أخذ عدم معىن ليس لكن. غنائم أمواهلم تؤخذ وال يقتلو  ال مسلمني كاعوا
 فقط النص عليه دل ما معناه بل املالية األحكام عليهم تطبق أ  غنائم أمواهلم
 تشملهم ال املالية األحكام ابقي ولكن غنيمة، تكو  فال أمواهلم عصمة وهو



 97 

 ِلْلُمَهاِجرِينَ  َما فـََلُهمْ  َذِلكَ  فـََعُلوا ِإنْ  أَنّـَُهمْ »: النص لصراحة األحكام كسائر
 ما هموعلي لنا ما هلم يكو  أ  استحقاقهم فشرط «اْلُمَهاِجرِينَ  َعَلى َما َوَعَلْيِهمْ 
 عليهم وليس لنا ما هلم فليس يتحولوا مل فإ  اإلسالم، دار إىل يتحولوا أ  علينا
 .علينا ما

 ثالثة منها خيرجو  أو الدولة يدخلو  الذين التجار فإ  هذا وعلى
 ذميني، أو مسلمني أكاعوا سواء الدولة رعااي من أشخاص إما منهم أصناف،

 . حربيو  أشخاص وإما معاهدو ، أشخاص وإما
 أبعماهلم يقوموا أ  هلم فإ  اإلسالمية الدولة رعااي من هم الذين أما
 يدخلوا أ  فلهم بسواء، سواء الداخل يف هبا يقومو  كما اخلارج يف التجارية
 اليت البضاعة خيرجوا أ  وهلم يريدو ، بالد أي من يريدوهنا اليت البضاعة
: تعاىل قوله أل  شرط أو دقي أي دو  يريدو  بالد أي إىل البالد من يريدوهنا

          والتجارة الداخلية التجارة فيشمل بي  كل يشمل عام 
 إخراجه أو للبالد املال إدخال من الذمي أو املسلم مين  عص يرد ومل اخلارجية،

 إدخال من الذمي أو املسلم مين  فال. عمومه على احلل عص يبقى بل منها،
 جيوز بضاعة وكل ميلكه، مال أي إخراج من مين  ال اكم ميلكه مال كل

 خيرجها أ  له وجيوز البالد يدخلها أ  له جيوز ميلكها أ  الذمي أو للمسلم
 قيد أي الدولة وضعت وإذا. ذلك شاكل ما أو رخصة أو إذ  إىل حاجة دو 
 حرمت قد تكو  الذمي أو املسلم قبل من إخراجها أو البضاعة إدخال على
 املسلمني من شخص أي من الدعوى عليها وتقام هللا عند فتأمث هللا أابحه ما

 اخلارجية فالتجارة وعليه. وضعته الذي القيد وتلغي أمرها لتفسخ املظامل حملكمة
. تصدير رخص وال استرياد رخص فال الدولة رعااي جلمي  عامة إابحة مباحة
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 ضرر تصديرها أو استريادها من حيصل معينة سلعة هنالك كاعت إذا أعه إال
 جلمي  ابلنسبةًا مباح والتصدير االسترياد ويبقى فقط السلعة هذه متن 

 أفراد من فرد كل) القائلة ابلقاعدة عمالً  فقط السلعة هذه متن  وإمنا البضائ ،
 (اً مباح الشيء ويبقى فقط الفرد ذلك مين  ضرر فيه حتقق إذا املباح الشيء
. تبوك إىل طريقة يف وهو مثود بئر من الشرب من اجليش من   النيب أل 

 فقد املاء وأماًا حرام املن  أمر إليهم صدر للذين مثود بئر من املاء شرب فصار
 ن متُ ًا ضرر  حمداثً  استريادها أو تصديرها يكو  سلعة أية فإ  وهلذااً. مباح ظل
 حنن بالد هناك كاعت إذاًا وأيض االسترياد أو التصدير من فقط السلعة تلك
 معها، يتاجروا أ  الدولة لرعااي يسمح ال فإعه فعالً  حرب حالة يف هامع

 البضائ  استرياد كا  إذا أعه هو منها والتصدير االسترياد يف الشرعي واحلكم
 بني فرق ال اباتً ًا منعًا مجيع منهم البضائ  استرياد مين  فإعه يقويهم منهم

 املسلم وغري املسلم على قتطب احلرب دار أحكام أل  املسلمني وغري املسلمني
 تصديرها كا  إذا البضائ  تصدير وكذلك. شيء بالدهم من يستورد فال

 ألعه لغريهم أو للمسلمني أكا  سواءًا مطلق التصدير مين  يغيثهم أو يقويهم
 وأل  للعدو، تقوية أي للبالد تقوية فيكو  ،فعالً  حماربة لبالد تصدير كله

 املسلمني بني فرق ال احلرب دار سكا   مجي على تطبق احلرب دار أحكام
 هلا البضائ  وتصدير (إسرائيل) من البضائ  استرياد كا  وهلذا املسلمني، وغري
 وأبسط يقويها، ما أهم من هو بلًا قطع يقويها منها االسترياد أل  ،اً حرام
 يف العقبة خليج فتح بعد وتقوية اعفراج من هلا حصل ما ذلك على دليل

 يغيثها إليها التصدير وأل  عليها، مضروابً  االقتصادي احلصار اءبق رغم وجهها
 احملارب العدو وإغاثة هلا، تقوية كوعه فوق تعاعيه الذي الضيق من وينقذها
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 كاعت لذلك. حرام تقويته وكذلك احملرمات أفظ  من حرام ضيقه من وإعقاذه
 وهو فاعلها، أيمثًا حرام االسترياد أو ابلتصدير سواء (إسرائيل) مقاطعة خمالفة
 على وال العريب، ابللسا  الناطقني على فقط وليس املسلمني مجي  على حرام

 كا  ولذلك. املسلمني مجي  على حرام بل وحدهم، (إسرائيل)ـل اجملاورين
 ريدوتص (إسرائيل) من البضائ  استرياد يف آمثني اإليراعيو  وكا  آمثني األتراك
 هلم مباح الدولة رعااي فإ  وعليه. العامل يف مسلم كل وكذلك هلا، البضائ 
 اليت السلعة وتصدير استرياد: إحدامها حالتني، يف إال واالسترياد التصدير
 السلعة تلك وتصدير استرياد مين  فإعه ضرر، تصديرها أو استريادها من حيصل
 حرب حالة يف حنن اليت البالد من والتصدير االسترياد: الثاعية واحلالة فقط،
 أدىن فيه كاعت إذا اباتً ًا منع إليها والتصدير منها االسترياد مين  معها، فعالً 
اً حرام ويكو  عنهم، الضيق من لشيء تفريج أو ألهلها إغاثة أدىن أو هلا تقوية
 .الدولة من ويعاقب هللا من فاعله يعذب

 التجارة يف يعاملو  فإهنم املعاهدو  أما. الدولة لرعااي ابلنسبة هذا
 البضاعة يف ذلك أكا  سواء معهم املعقودة املعاهدة عصوص حسب يةاخلارج
:  لقوله لبالدان يدخلوهنا اليت البضاعة يف أم بالدان، من خيرجوهنا اليت
: فرض به والوفاء عهد املعاهدة وأل  «ُشُروِطِهمْ  ِعْندَ  اْلُمْسِلُمونَ »   

    . 
 وبينهم بيننا وليس والروس، ا مريكواأل كاإلجنليزًا  حكم احلربيو  وأما
 وإعطاؤهم ابلدخول، خاص إبذ  إال بالدان يدخلو  ال فإهنم معاهدات،

 لألما  إعطاءً  يعترب لنفسه األما  احلريب وإعطاء ابلدخول، هلم إذ  هو األما 
. الدولة من إبذ  إال لبالدان بضاعته يدخل ال احلريب فالتاجر هذا وعلى. ملاله
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 يدخلها مل وإ  لبضاعته، إذانً  ابلدخول له اإلذ  كا  معه بضاعته لدخأ فإ 
 أ  جيوز فإعه النقل وسائل من بوسيلة شحنها أو غريه م  إدخاهلا أراد بل معه

 إىل حيتاج فاألجنيباً. مطلق إذ  بغري بالدان ماله يدخل وال ملاله، إذانً  يعطى
 هذه تعطي أ  لةوللدو  البضاعة، إبدخال له يسمح حىت استرياد رخصة
 الدولة، حق من البضاعة إلدخال اإلذ  إعطاء أ  أي متنعها، أ  وهلا الرخصة

 فله للبالد، احلريب، أي األجنيب، دخل إذا أعه غري. متن  أ  وهلا أتذ  أ  فلها
 بضاعة أية البالد من خيرج أ  وله يريدها، بضاعة أبي البالد داخل يتاجر أ 

 إذ  ابلدخول له اإلذ  أل  إذ ، إىل حاجة  دو  ميلكه، مال وأي يريدها،
 كاملسلمني وعرضه وعفسه ماله صياعة يوجب أما  ألعه اإلذ  هذا بل ملاله،

 يف معينة سلعة يكو  أ  إال ميلكه مال أي إخراج من مين  وال والذميني،
 وذلك. مال وبكل بغريها له ويسمح فقط السلعة تلك فتمن  ضرر إخراجها

َعَلْيهِ اا ُمْسِلم َأْخَفرَ  َفَمنْ  َواِحَدة ، اْلُمْسِلِميَ  ِذمَّةُ  نَّ إِ »:  لقوله  الِلَِّ  َلْعَنةُ  فـَ
 من أماانً  أعطي فمن أماهنم، املسلمني بذمة واملراد «َأْْجَِعيَ  َوالنَّاسِ  َواْلَمََلِئَكةِ 
 يعين األما  وإعطاؤه املسلمني، مجي  على حق له األما  ضما  فإ  املسلمني

 اإلذ  أي األما  اخلليفة حيدد أ  إال له، والتجارة والعمل دخولال إابحة
 حدد أو ،مثالً  بشهر اإلقامة مدة له حدد فإذا. أذ  ما حبسب حينئذ فيكو 

 جيب ذلك، غري أو معني، بعمل يعمل أ  له حدد أو العمل، دو  اإلقامة له
 .اخلليفة حدده مبا يلتزم أ 

 (إسرائيل) مثل فعالً  قائمة حرب حالة وبينهم بيننا الذين احلربيو  وأما
 غري وأموال دماء عستحل معركة يف معهم عشتبك من كاعتبار يعتربو  فإهنم
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 سواء بالدان، يف التجارة من منهمًا أحد منكن ال وابلطب  منهم، املسلمني
 .اإلسالم دار إىل احلرب دار من يتحول أ  إال مسلم غري أماً مسلم أكا 

 وال فعالً  احلربيني على ممنوعة أهنا وهو اخلارجية التجارة حكم هو هذا
 ومباحة املعاهدين، م  املعاهدات فيها وتطبق ،اً حكم للحربيني إذ  من هلا بد

 يف إال شرط أو قيد أي دو  ذميني أو مسلمني من الدولة لرعااي مطلقة إابحة
 من شخص أي من يؤخذ ال فإعه اجلمارك ضريبة وأما. فقط اثنتني حالتني

 البضاعة وال يدخلها اليت البضاعة ال بضاعة، أية على ضريبة أية الدولة عااير 
 اَل »: يقول  هللا رسول مس  أعه عامر بن عقبة عن روي ملا خيرجها، اليت

 اخلري أيب وعن. خاصة اجلمارك ضريبة واملكس «َمْكسٍ  َصاِحبُ  اجْلَنَّةَ  َيْدُخلُ 
 َصاِحبَ  إنَّ »: يقول  هللا رسول مسعت يقول اثبت بن رويف  مسعت: قال

 على العشر أيخذ الذي هو والعاشر «اْلَعاِشرَ  يـَْعِن : قَال النَّاِر، يف  اْلَمْكسِ 
 بن زايد مسعت: قال مهاجر بن إبراهيم وعن. اخلارج من أتيت اليت التجارة
 تعشرو ؟ كنتم من: قلت. اإلسالم يف عشر عاشر لأو  "أان: يقول حدير
 عبد وعن تغلب" بين عصارى ععشر كنااً  معاهد والًا سلمم ععشر كنا ما: قال

 كنا ما: قال تعشرو ؟ كنتم من: حدير بن زايد "سألت: قال معقل بن الرمحن
 كما احلرب جتار: قال تعشرو ؟ كنتم فمن قلتاً. معاهد والًا مسلم ععشر
 على ضريبة أي الرعية من أحد من تؤخذ ال وعليه ،أتيناهم" إذا يعشروعنا كاعوا

 من أيخذو  ما منهم فيؤخذ األجاعب أي الرعية غري وأما. التجارة يف البضاعة
 بن الحق جماز أيب عن يرو  ملا مسلمني غري أو مسلمني أكاعوا سواء جتاران
: قال علينا؟ قدموا إذا احلرب أهل من أنخذ كيف: لعمر "قالوا: قال محيد
 خذوا فكذلك قال العشر،: قالوا عليهم؟ دخلتم إذا منكم أيخذو  كيف
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 عليه ينكر ومل الصحابة من ومسم  مرأى على عمر ذلك فعل وقد ،منهم"
 األجنيب من مجارك ضريبة أخذ أ  إالاً. إمجاع فكا  ينكر مما أعه م  أحد،
 أ  هلا وجيوز الضرائب، من تعفيهم أ  للدولة فيجوز بواجب، وليس جائز

 أخذ أل  للمسلمني، صلحةم تراه ما تفعل معينة، بضاعة ضرائب من تعفيهم
 .بواجب وليس جائز األجنيب من اجلمرك ضريبة

 ليس ولكنه التجارة، حرية يعين للتجارة النظام هذا  إ يقال ورمبا
 دو  الدول بني التجارية املبادالت جتري أب  تقضي التجارة حرية أل  كذلك،

 اداالستري  وجه يف حاجز أي وض  ودو  مجركية رسوم فرض ودو  قيد، أي
 خيالف اإلسالم يف التجارة وعظام. اخلارجية التجارة عن الدولة رقابة زوال يعين
 من ترى ما حسب الدول م  التجارة على القيود تض  أ  للدولة أل  هذا،

 إابحة فإ ًا وأيض. غري ليس للرعااي هي إمنا التجارة إابحة وأل  مصلحة،
 التجارة، حرية قبيل من يعترب ال شرط وال قيد غري من للرعااي اخلارجية التجارة

 فهي السل ، بعض استرياد من ومتن  السل  بعض تصدير من متن  الدولة أل 
 كالبضائ ًا  ضرر  يسبب البالد من إخراجها يكو  اليت السل  تصدير متن  مثالً 
 استريادها يكو  اليت البضائ  استرياد ومتن  ،سرتاتيجيةالا ابلسل  تسمى اليت
 يقوي كا  إذا فعالً  احملاربة البالد من والتصدير االسترياد ن ومت للعدو، تقوية
 متن  النصوص جاءت السل  بعض هناك أ  على. عنه يفرج أو يغيثه أو العدو
 عظر يف اقتصادية مادة تعترب وال وحنوها واألفيو  واحلشيش كاخلمر هبا التجارة
 .ةالتجار  حرية غري اإلسالم يف التجارة عظام فيكو . اإلسالم
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 األجنبية العمَلت وشراء بيع

 وهو الصرف أي النقد جتارة هو اخلارجية التجارة يف آخر شيء وهناك
 أ  وذلك. القط  عظام أو الصعبة ابلعملة احلديث العصر يف عنه يعرب ما

 كا  وحني أخرى، دولة بالد من البضائ  شراء أو بي  تعين اخلارجية التجارة
 إذ. الدول بني عقدية مشاكل هناك تكن مل ذهبال عظام على يسري كله العامل

 النقدية الوحدة أ  وهي خاصة صفة يستجم  الذهب عظام يف النقد  إ
 من معني وز  من قاعوانً  تتألف أهنا أي معني، بتعادل ابلذهب مرتبطة
 النقد زحو   للناس زوّ  جيُ  فكا  مباحني، وتصديره الذهب استرياد وكا . الذهب

 العالقات كاعت هنا ومن. حبرية وتصديرها الترب أو ةالذهبي السبائك أو
 حىت الذهب عظام على يسري العامل وظل البساطة، منتهى يف الدول بني النقدية
 السائد النقدي النظام كا  احلرب هذه عشبت عندما إذ. األوىل العاملية احلرب

 ذهبية قط  عن عبارة ذاك إذ املتداولة النقود وكاعت الذهب، عظام هو العامل يف
 الفضة عظام معه وكا  الذهب، من قيمتها إىل التحويل تقبل عقدية وأوراق
 ولكن. االقتصادية العالقات يف األثر أطيب النظام هذا لتطبيق وكا اً. أيض
 إىل املتحاربة الدول عمدت م1914 سنة األوىل العاملية احلرب أعلنت حني
 حتويل قابلية أوقف من فمنها. يضطرب الذهب عظام جعلت إجراءات اختاذ

 الذهب، تصدير على الشديدة القيود فرض من ومنها ذهب، إىل عمالهتا
. الصرف أسعار وتقلبت النقدي النظام فاختل استرياده، يعرقل صار من ومنها
 عوامل، عدة إىل العامل يف النقدية احلياة تعرضت اليوم حىت التاريخ ذلك ومنذ
 ومن الدول، ببعض خاص هو وإمنااً عاملي اً عظام ليس الذهب عظام أصبح حىت
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. واألشخاص والسل  النقود اعتقال يف الصعوابت وبدأت العراقيل بدأت هنا
 .معقدة الدول بني النقدية العالقات صارت ولذلك

 انئبة، ورقية عقود منها. ورقية عقود أغلبها اليوم العامل يف النقود  إ مث
 مودعة سبائك أو عقود شكل على والفضة الذهب من كمية متثل أوراق وهي
 االمسية، القيمة من األوراق هلذه ما املعدعية القيمة من هلا معني مكا  يف

 توجد وال بسواء سواء املعدعية كالنقود وهذه. الطلب لدى هبا وتصرف
 .الدول بني النقدية العالقات يف مشاكل

 الورقية النقود من الثاين والنوع. اندر الورقية النقود من النوع هذا ولكن
 النقود من معني مبلغ بدف  عليها املوق  يتعهد أوراق وهي وثيقة، ورقية عقود

 املوق  يف الثقة من يتوفر ما على التداول يف قيمتها وتتوقف حلاملها، املعدعية
 حيتفظ ال الورقية النقود هذه أ  غري. بتعهده الوفاء على قدرته وعلى عليها

 النقود يف احلال هي كماًا  متام قيمتها يساوي الذهب من مبقدار مصدرها
 ابحتياطي العادية األوقات يف خزاعته يف املصدر هذا حيتفظ بل النائبة، الورقية
 أو الثلثني أو األرابع ثالثة تكو  قد معينة بنسبة األوراق هلذه ضماانً  معدين
 يعترب فلذلك. اقل أو أكثر أو مثالً  املائة يف كعشرة مئوية عسبة أو الثلث،
 منًا متام قيمته يعادل ما يقابله الذي الوثيقة الورقية النقود من املقدار

 ال الذي الباقي املقدار يعترب حني يف انئبة، ورقيةًا عقود املعدين االحتياطي
 ثقة من التداول يف قوهتا تستمد وثيقة ورقيةًا عقود معدين احتياطي يقابله

 مصدرها يف الثقة حبسب وتنخفض قيمتها ترتف  ولذلك عليها ابملوق  اجلمهور
 وهي العامل دول أكثر يف تستعمل اليت هي الورقية النقود وهذه. املالية وبقدرته
 .الدول بني النقدية العالقات يف التعقيد أييت هنا ومن السائد، العاملي النظام
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 الصادرات أو السل  تبادل من تنشأ الدول بني النقدية العالقات إ 
 والواردات ابلصادرات يسمى ما أو اخلدمات تبادل ومن املنظورة، والواردات

 والتلفو  والتلغراف الربيد وأجور النقل خدمات تشمل وهي املنظورة، غري
 للوكالء مسسرة أو عمولة دف  من تستلزمه وما التجارية واخلدمات الدويل

 ءشرا فحني. السياحة حبركة املرتبطة اخلدمات مجي  وكذلك والسماسرة،
 يستورد الذي البلد بعملة البضائ  مثن املشرتي يدف  أ  بد ال بلد من بضاعة
 مثن يقبض أ  بد ال بضائ  البائ  يبي  وحني تقبلها، اليت العملة أو منها

 السائح يذهب وحني. يريدها اليت ابلعملة أو دولته بعملة يبيعها اليت البضاعة
 اليت البلد عملة من يدف  أ  بد ال فإعه دخله بعض فيه وينفق أجنيب بلد إىل

 أ  ألجل فنحن. الدول بني النقدية العالقة بذلك فتوجد. وهكذا البلد، لذلك
 ععرض أو األجنبية، العملة طالبني األهلية عملتنا ععرض الواردات قيمة عدف 

 على فاحلصول. عملتها على احلصول أجل من األجنبية البالد يف بضاعتنا
 عالقة أو جتارية، عالقة إجياد هلا ليتأتى للدولة ريضرو  أمر أجنبية عمالت
اً متيسر  كا  إ  األجنبية العمالت على احلصول وهذا. الدول م  اقتصادية

 ما مبقدار عملته على احلصول عريد الذي البلد ذلك يف بضاعتنا بي  طريق عن
 ذلك م  الصعبة العملة مشاكل لدينا توجد وال هني فاألمر يزيد، أو حنتاج

 عريد مبا البلد ذلك يف منها يباع ما يفي ال بضاعتنا كاعت إ  أما لبلد،ا
 على للحصول عملتنا عرض من بد ال حينئذ فإعه عملتها، من عليه احلصول
 العملة مبشاكل يسمى ما أو الصرف، مشاكل حتصل وهنا البلد، ذلك عملة

 هو أكثر وأ لدولتني خمتلفتني عملتني بني فالصرف. القط  مشاكل أو الصعبة
 وبيا ًا واقع ابعتباره حبثه من بد ال كا  لذلك. املشاكل منه توجد الذي
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 بني االستبدال عسبة وهو هو، حيث من الصرف سعر ويف فيه، الشرعي احلكم
 .خمتلفتني عملتني

 الدول وض  وخيتلف خمتلفة، أعظمة تتب  الدول فإ ًا واقع ابعتباره أما
 عظام تتب  اليت الدول عن النائبة الورقية النقود عظام أو الذهب، عظام تتب  اليت

 الورقية النقود عظام أو الذهب عظام دول عدة تتب  فحني. الوثيقة الورقية النقود
 تظل أ  بد ال عمالهتا بني االستبدال عسبة أو بينها الصرف سعر فإ  النائبة،
 الذهب وز  بني النسبة يكو  الدولتني عمليت بني الصرف وسعر ،اً تقريب اثبتة

. الثاعية الدولة عملة يف الصايف الذهب ووز  األوىل، الدولة عملة يف الصايف
 بني الذهب عقل عفقات حبسب يكو  فإعه الصرف سعر يف تغري حصل وإذا

 التجاوز من بشيء - فيمكن صغرية الغالب يف تكو  النفقات وهذه البلدين،
 العملة تكو  أ  بني لكذ يف فرق ال يتغري، ال الصرف سعر  إ يقال أ  -

 قيمة فإ  الوثيقة الورقية النقود أسلوب الدول تتب  وحني. انئبةاً عقود أو معدعية
 سعر بينهما ويتكو  هلا الذي الذهب احتياطي حبسب ختتلف عملتها
 يتوقف ألعه معرفته، وتسهل ،اً اثبت يظل هذا الصرف سعر أ  إال. الصرف

 كاجلنيه وذلك واضحة، معروفة كميات وهي الذهب احتياطي عسبة على
 املعد ، من هلا الذي االحتياطي مقدار عرف إذا هذا. والدوالر اإلسرتليين
 من معينة عسبة تض  الدول  إ إذ. املالية وبقدرهتا ابلدولة ثقة هناك وكاعت
 اقتصادية مواد الباقي وتض  العملة، قيمة من معينة لنسبة ةتغطي الذهب
 من االحتياطي مقدار عرف إذا أما. ذلك غري وأ مالية أوراق أو كأسهم
 احلال هذه يف فإعه املالية، وبقدرهتا ابلدولة ثقة هناك تكن مل ولكن املعد ،
 يف ويتغري املعد ، من االحتياطي مقدار يساوي ما الصرف سعر من يثبت
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 .املالية وبقدرهتا هبا اجلمهور ثقة مبقدار وتنزل العملة فرتتف  قيمتها من الباقي
 مقدار يعرف مل إذا وأما. سوراي يف وكالنقود مصر يف كالنقود وذلك

 تسمى ما وهي اإللزامية، الورقية كالنقود تكو  فإهنا املعد  من االحتياطي
 اليت ابلدولة اجلمهور ثقة مبقدار قيمتها تكو  احلالة هذه ويف. النقدية ابألوراق
 فيصعداً دائمياً تغري  الصرف عرس يتغري احلال هذه ويف. املالية وبقدرهتا تصدرها
 .ابلدولة الثقة حسب وينزل

 املتداولة لألوراق تكو  أ : األول: أمرين أحد من حتصل ابلعملة والثقة
 للباقي تغطية ذلك جاعب إىل ويكو  املعد ، من االحتياطي من معينة عسبة
 أ : والثاين. ذلك وغري والسندات كاألسهم املعد  غري أخرى أموال من
 حينئذ فيحصل. الناس حيتاجها منها سل  شراء البلد بعملة املرء طي يست

 الثقة هذه وحبسب. البلد ذلك من سل  على للحصول العملة على اإلقبال
 ويتغري األخرى، البلدا  عمالت من غريها م  البلد ذلك عملة تبادل جيري
 أسعار األردين فالدينار. واخنفاضها الثقة ارتفاع حبسب بينها الصرف سعر

 العرض بنسبةًا جد قليلة بكمية وتنخفض ترتف  اثبتة له ابلنسبة الصرف
 مقابل له واإلسرتليين اإلسرتليين، ابجلنيه مربوط ألعه السوق يف منه والطلب
 اقتصادية، مواد والباقي املعد  من معينة عسبة وهو االمسية، قيمته مبقدار
 اجلنيه ولكن. اإلسرتليين منطقة من الناس حيتاجها سل  شراءًا أيض وميكن
 بكمية وتنخفض وترتف  دائم بشكل له ابلنسبة الصرف أسعار غريتت املصري
 من معينة عسبة له أعه م اً مالي املصرية ابلدولة اجلمهور ثقة لعدم وذلك. كبرية
 مبا ثقة توجد ال أعه يبدو ولكن مصر، من سل  على به احلصول وميكن املعد 

. الذهب من له ما عسبة بعد االمسية قيمته من للباقي اقتصادية مواد من له
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 تنزل وقد ةيلبناع لريات بست بريوت أسواق يف املصري اجلنيه يباع قد ولذلك
 بني الصرف أسعار فإ  وهلذا. لريات سب  إىل ترتف  وقد ةيلبناع لريات أرب  إىل

  إ حني يف ابرزين، واخنفاض ابرتفاع دائم تغري يف مصر وعملة لبنا  عملة
 العرض جراء من قليالً اً تغري  تتغري األرد  وعملة لبنا  عملة بني الصرف أسعار

 .فقط والطلب
 ليس وهي الوثيقة، الورقية النقود هي العامل يف املوجودة العمالت أ  ومبا

 هلا ما بنسبةًا اثبت يكو  بينها الصرف فإ  معينة عسبة إال املعد  من مقابل هلا
 اقتصادية، مواد من يقابلها ما يوجد ما مبقدارًا ومتغري  املعد ، احتياطي من
 عليها ويؤثر. أصدرها الذي البلد يف سل  من العملة بتلك حيصل أ  ميكن وما

 البعض يف ومتغرية قليالً ًا تغري  بعضها يف متغرية تكو  وهلذا والطلب، العرض
 ألجنبيةا والعمالت ما دولة عملة بني الصرف وأسعاراً. كبري ًا  تغري  اآلخر
 أعه مبعىن بينها، فيما األجنبية للعمالت الصرف أسعار بني العالقة م  تتمشى

 اً شقر  60 أو اً يأردع اً شقر  40 أو سوري، قرش 300 يعادل الدوالر كا  لو
 الواحدة اللرية سوراي يف تكو  العمالت هذه بني الصرف أسعار فإ  ؛ايً مصر 
 األردين الدينار يكو  األرد  ويف ؛ايً مصر  اً شقر  20 ،ايأردع اً شقر  13 3/1 =
 500 = املصري اجلنيه مصر ويف ،ايً مصر  اً شقر  150 ،ايً سور  اً شقر  750 =

 لو فعالً  حيدث ما هو وهذا ...وهكذا اً يأردع اً شقر  66 3/2 سوري، قرش
 وتغري الثقة لتغريًا تبع تتغري لعملتها اخلارجية القيمة ترتك دولة كل كاعت
 وعلى الدولية، التجارة حركة على الثقيلة القيود ضتفر  وال والطلب، العرض
 قد ولكن. أجنيب عقد إىل احمللي النقد أو حملي، عقد إىل األجنيب النقد حتويل
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 طلب بتحديد فتقوم لعملتها، اخلارجية القيمة على احملافظة الدولة حتاول
 أو ،االسترياد رخص من التقليل طريق عن األجنبية السل  على فيها املستوردين

. ذلك غري أو عقدها، من إبدخاله أو إبخراجه يسمح ما قيمة بتحديد تقوم
 البلدا  يف املختلفة الصرف أسعار بني التناسب خيتل احلالة هذه مثل ويف

 حيدث أ  ميكن ال الصرف أسعار بني التناسب يف االختالف فهذا. املختلفة
 ألعه وذلك. فيها جنيباأل النقد عمليات علىاً قيود الدول بعض فرضت إذا إال
 فريبح، العملة استبدال من يتمكن قد التاجر فإ  القيود هذه توجد مل إ 

 الصرف أسعار بني أخرى مرة التناسب إعادة فينتج ذلك على الناس ويتهافت
 تقيد اليت الدولة عملة قيمة أ  األوقات هذه مثل يف لنجد وإعنا. املختلفة
 يف النقدية لألعظمةًا تبع آخر إىل بلد من تلفخت القيود هبذه النقدية معامالهتا

 الصرف سعر يظل املوحد الصرف سعر عظام فيه الذي البلد ففي بلد؛ كل
 البنك يشرتيها إذ ،هعفس البلد يفًا اثبت األخرى الدول وعملة عملته بني الرمسي
 ويبيعها اثبت بسعر األجنيب النقد عمليات مبزاولة هلا املرخص والبنوك املركزي
 ال واليت املوحد الصرف سعر عظام تتب  ال اليت البالد يف أما. اثبت بسعر
 فإ  معني، بسعر األجنبية العمالت بي  أو بشراء املركزي البنك فيها يتعهد
 العرض لظروفًا تبع وآخر وقت بني تتغري األجنبية العمالت هذه أسعار

 أسعار بتغريات تسمح اليت البالد يف الصرف عظام ويوصف. والطلب
 الصرف أسعار عظام أبعه والطلب العرض لظروفًا تبع فيها األجنبية العمالت
 مستوايت تغريات عن طفق تنشأ ال قد فيه الصرف أسعار أ  ويالحظ املتغرية،
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 حركة حتديد بسببًا أيض تنشأ قد وإمنا األخرى، البالد وبني بينه األسعار
 .سبب ألي املختلفة للدول ةاحلسابي املوازين اختالل أو الدولية التجارة

  قاعوانً  بهًا مسموح املتغرية الصرف أسعار عظام يكو  البالد بعض ويف
 اليومية للتغرياتاً تبع الصرف أسعار بتغري احلكومة فيه تسمح بلد فإعه كلبنا ،
 عظام يكو  األخرى البلدا  بعض ويف. والطلب العرض ظروف على الطارئة
 بتغري احلكومة فيه تسمح ال بلد فإعه كمصر،ًا  ممنوع املتغرية الصرف أسعار
 تباعها من ابلرغم ولكنه. املوحد الصرف سعر عظام يتب  فهو الصرف أسعار
 توجد قد فإعه األجنبية للعمالتًا رمسياً سعر  ووضعه املوحد الصرف سعر عظام
 أجنبية حساابت أو عمالت، شراء أو بي  إىل ترمي األفراد بني معامالت فيه

 .الرمسية األسعار عن االختالف كل ختتلف رأبسعا
 هلا ورقية عقود العامل، بلدا  يف الصرف سعر وواق  الصرف واق  هو هذا

 قيمتها من والباقي االمسية، قيمتها من معروفة معينة عسبة الذهب من تغطية
 تعدل اقتصادية مواد من مقابل من له مبا اجلمهور ثقة على يتوقف االمسية
 أصدر الذي البلد من سل  من عليه احلصول ميكن ما مبقدار أو يةاالمس قيمتها
 :يلي ما فهو الواق  هذا يف الشرعي احلكم أما. العملة

 املالية املعامالت من البي  عقود عليه جتري ما مجي  تتب  من يتبني
 .أعواع ستة يف جتري والبي  الشراء عمليات أ  العاملية األسواق يف اجلارية

 من اجلديدة النقد أوراق كاستبدال العملة بنفس عملة ءشرا - أحدها
 .القدمية ابألوراق العراقي الدينار
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 جبنيهات دوالرات كاستبدال أخرى بعملة عملة استبدال - اثعيها
 .مصرية

 أخرى بعملة العملة هذه وشراء معينة بعملة بضاعة شراء - اثلثها
 .واحدة صفقة يف عراقية بدانعري دوالرات واستبدال بدوالرات طائرات كشراء

 كبي  أخرى بعملة العملة هذه وبي  معينة بعملة بضاعة بي  - رابعها
 .اإلسرتلينية ابجلنيهات دوالرات واستبدال إسرتلينية جبنيهات قطن ابالت

 .معينة بعملة معينة سندات بي  - خامسها
 .معينة بعملة معينة شركة يف معينة أسهم بي  - سادسها

 فليس وبيعها واألسهم السندات شراء أي والسادس خلامسا النوعا  أما
 الصرف، ابب يف يدخل فال بعملة عملة مبادلة ليس ألعه الصرف ابب من
 الراب، فيها فيدخل مقررة فائدة هلا أل  وابطل حرام وشراؤها السندات وبي 
 كشركة ،اً شرع ابطلة شركة يف حصة ألهنا وابطل حرام وشراؤها األسهم وبي 
 بضاعة بي  أو شراء أي والراب  الثالث النوعا  وأما. شاكلها وما مهةاملسا
 بي  معاملتا فهما واحدة، صفقة يف العملة هبذه أخرى عملة واستبدال بعملة

 فيجري صرف، وعملية وشراء بي  عملية: عمليتا  منهما كل أي وصرف،
 يف واحدة معاملة حتصل أ  هو الصفقة وتفريق. الصفقة تفريق حكم فيهما
 دينار مائة اصطرفا كأ  ،ابطالً  وبعضهااً صحيح بعضها ويكو  واحدة صفقة
 أ  هذه فحكماً. دين كاعت منها ومخسو  هبا التقابض حصل منها مخسو 
 هاضعب يكو : الواحدة الصفقة فتفرق يقبض، مل فيما وتبطل قبض فيما تصح
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 بي  كمعاملة واحدة صفقة يف معاملتا  حتصل أ  أو. ابطالً  وبعضهااً صحيح
اً دار  املشرتي من البائ  ويستأجر جنيهات بعشرة حصاانً  يبيعه كأ  وإجارة،
 وحكم احلصا  بي  على البي  حكم فيطبق واحدة، صفقة يف جنيهات بعشرة
 والراب  الثالث والنوعا . الواحدة الصفقة فتفرق الدار، استئجار على اإلجارة
 البضاعة بي  على البي  حكم قفيطب وصرف، بي  واحدة صفقة يف معاملتا 
 فهما والثاين األول النوعا  وأما. العملة استبدال على الصرف حكم ويطبق
 من مبال مال مبادلة الصرف أل  الصرف، حكم فيهما وجيري صرف عملية
 وجيري مفاضلة، أو مماثلة جنسه بغري وإما مماثلة، جبنسه إما والفضة الذهب
اً يد يكو  كله ذلك أ  غري. والفضة لذهبا يف جيري كما النقد يف الصرف

 بني كا  إ  بوز  وزانً  متماثلني أو متفاضلني بد، وال بعنيًا وعين بد، وال بيد
. واحد جنس من عقد يف الصرف كا  إذا فقط ومتماثالً  متخالفني، عقدين
 فَ َكيْ  اِبْلِفضَّةِ  الذََّهبَ  بِيُعوا»: والسالم الصالة عليه قوله الصرف جواز ودليل
ُتمْ   بـَْيعِ  َعنْ   الِلَِّ  َرُسولُ  نـََهى»: قال الصامت بن عبادة وعن «بَِيدٍ اا َيد ِشئـْ

 اِبلتَّْمرِ  َوالتَّْمرِ  اِبلشَِّعرِي، َوالشَِّعريِ  اِبْلبُـرِّ، َواْلبُـرِّ  اِبْلَوِرِق، َواْلَوِرقِ  اِبلذََّهِب، الذََّهبِ 
 َواْلبُـرِّ  اِبلذََّهِب، َواْلَوِرق اِبْلَوِرقِ  الذََّهبَ  نَِبيعَ  َأنْ  َوَأَمَرَنَ  بَِيٍد،اا َيد ِبِْثلٍ  ِمْثَلا  إالَّ 

َنا َكْيفَ  بَِيدٍ اا َيد اِبلشَِّعريِ   .«ِشئـْ
 خمتلفتني عملتني بني النقدية واملعامالت. الصرف حكم هو هذا

 إ  أهنا وذلك. ابحلديث عمالً  جائزة فهي صرف معامالت هي لدولتني
 يف التداول أل  والفضة، الذهب كصرف تكو  فإهنا ةالنائب األوراق من كاعت
 بدالً  أعه األمر يف ما وكل املعدعية، النقود على الواق  يف يقوم النائبة األوراق
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 ابعتبارها مقامها الورقية النقود هذه تقوم بنفسها املعدعية النقود تتداول أ  من
 يف حكمها ذأتخ بل الصرف سعر يفًا متام وضعها أتخذ ولذلك عنها انئبة
 مبقدار إال التفاضل فيها يصح فال ذهب عن انئبة كاعت فإ  شيء، كل

 انئبة وأخرى فضة عن انئبة كاعت وإ . اخلالص الذهب من الوز  اختالف
 فإ  الوثيقة الورقية النقود من كاعت إ  وأما. التفاضل بينها فيصح ذهب عن
 من فاملقدار. واحد آ  يف وشراء بي  وعملية صرف عملية يكو  فيها رفصال

 بينهما جيري اللتني العملتني يف النقد قيمة من ةنيمع عسبة يغطي الذي الذهب
 الذهب من مبال مال مبادلة ألهنا صرف، معاملة به املبادلة تكو  التبادل
 تكو  والفضة الذهب غري من مال همقابل الذي الباقي واملقدار والفضة،
 واحدة الذهب عسبة كاعت إ  بسلعة، سلعة مبادلة ألهنا بي  معاملة املبادلة

. بينهما الذهب عسبة اختلفت إذا مبال سلعة مبادلة وتكو  العملتني، يف
 إذا األجنبية، العمالت يف الصرف يكو  وعليه. جائز والبي  جائز والصرف
 التفاضل فيها وجيوز فيه، شيء والًا شرعًا جائز  الوثيقة، األوراق من كاعت

 قيمتها، من معينة عسبة إال يغطي ال فيها الذهب كو  بسبب ألهنا، والتماثل
 وبناء. واحد جنس من عقد تبادل وليست خمتلفتني عملتني بني تبادالً  صارت
 جائز العامل يف اجلاري القط  عظام أو الصعبة ابلعملة يسمى ما فإ  هذا على
ُتمْ  فَ َكيْ  اِبْلِفضَّةِ  الذََّهبَ  بِيُعوا»:  لقوله فيه شيء والًا شرع  ،«بَِيدٍ اا َيد ِشئـْ
: تعاىل وقوله          .واستبدال جائز، ابلفضة الذهب فاستبدال 
 ابلدينار السورية واللرية جائز، ابلفرعك والروبل جائز، ابلدوالر اإلجنليزي اجلنية

 ض،التقاب بشرط وهكذا، جائز اللبناعية ابللرية العراقي والدينار جائز، األردين
 أابح قد الشرع دام وما. الصرف سعر هي لآلخر أحدمها عسبة وتكو 
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 حيرم فإعه قيد، دو  مطلقة إابحة ببعض بعضها األجنبية العمالت استبدال
 لرعااي ابلنسبة األجنبية العمالت يف الصرف معامالت على قيود أي وض 

 العملة يشرتي أ  مسلم، غري أو كا ًا  مسلم الرعية، من واحد فلكل الدولة،
 الذي ابلسعر يريدها اليت العملة يبي  وأ  يريده، الذي ابلسعر يريدها اليت
 هذه على رسوم أي أخذ جيوز وال. سواء وخارجها البالد داخل يريده

 يف وال حرام، وهو العاشر قبيل من يكو  ألعه البالد، حدود على املعامالت
 وإجياد هللا، يشرعه مل مما وهو الصرف، على ضريبة يكو  ألعه البالد داخل
 املتغرية الصرف أسعار عظام فإ  ذلك على وبناء. حرام الشرع جييزها ال ضريبة
 ألعه حرام، فهو املوحد السعر عظام وأما. مطلقة إابحة الرعية أفراد جلمي  مباح
 حيل وال التحرمي، قبيل من فهو مطلقة، إابحة الشرع أابحه ما على قيد وض 
 من لسلعةًا تسعري  ويعترب للنقد، تسعريًا أيض وهو. هللا حهأاب ما حيرم أ  ألحد
 َغََل »: قال أعس عن روي ملا حرام والتسعري فيها، التجارة جتري اليت السل 
ْعرُ   ِإنَّ : فـََقالَ  َسعَّْرَت، َلوْ  الِلَِّ  َرُسولَ  يَ : فـََقاُلوا ، الِلَِّ  َرُسولِ  َعْهدِ  َعَلى السِّ

 َواَل  َوَجلَّ  َعزَّ  الِلََّ  أَْلَقى َأنْ  أَلَْرُجو َوِإّنِ  اْلُمَسعُِّر، الرَّاِزقُ  اْلَباِسطُ  اْلَقاِبضُ  ُهوَ  الِلََّ 
هُ  ظََلْمتُـَها ِبَْظَلَمةٍ  َأَحد   َيْطُلُبِن   من مظلمة التسعري فاعترب. «َمالٍ  َواَل  َدمٍ  يف  ِإيَّ
 وض  يكو ف. حرام أعه على يدل مما ،اً جازمًا طلب لرتكه طلب وذلك املظامل
 ،اً حرام به، الناس وإلزام املختلفة للعمالت ابلنسبة البالد، لعملة رمسي سعر

 قيود وض  أو البالد، عملة أو األجنبية العملة إخراج على قيود وض  ويكو 
 للرعية يطلق أ  جيب بلاً. حرام البالد عملة أو األجنبية العملة إدخال على
 البي  يطلق كما األجنبية، والعمالت لنقدل واخلارج الداخل يف والشراء، البي 

 فإ  الرعية غري أما. للرعية ابلنسبة هذا. السل  من سلعة أية يف والشراء
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 اإلمام، رأي إىل احلربيني أمر ويرج . املعاهدات أحكام عليهم تطبق املعاهدين
 هلماً تبع وإبخراجها البالد عملة أو األجنبية العمالت إبدخال هلم أذ  شاء إ 
. للمسلمني مصلحة يراه ما ذلك يف يفعل أ  له منعهم، شاء وإ  منفردة، وأ

 .عام بشكل كلها للعمالت ابلنسبة وهذا
 أو ،اً ضرر  يسبب للبالد إدخاهلا أ  معينة عملة يف وجد إذا أعه غري
 التبادل ويبقى فقط العملة تلك متن  فإعه ،اً ضرر  يسبب بشرائها السماح

 يف كا  إذا املباح الشيء): لقاعدة وذلك هو كما اً مباح األجنبية ابلعمالت
 عام وهذا (اً مباح الشيء ويبقى وحده الفرد ذلك حيرم ضرر أفراده من فرد

 .السواء على وغريها للرعية ابلنسبة
 فيما أخرى بعبارة أو الصرف وسعر الصرف يف الشرعي احلكم هو هذا

 شرعي حكم ألعه به يعمل أ  وجيب القط ، عظام أو الصعبة ابلعملة يسموعه
 ليس ألعه مصلحة عدم أو مصلحة من األذها  لبعض يتبادر عما النظر بغض
 رؤي أعه فرض لو وحىت. الشرعي الدليل على مبين هو بل املصلحة، علىاً مبني
 املباح جيعل ال الضرر أل . به يعمل أ  جيباً ضرر  فيه وأ  خالفه املصلحة أ 

 الشيء ويبقىًا حرام وحده الفرد ذلك جيعل الواحد الفرد يف الضرر بلًا حرام
 املتغرية الصرف أسعار عظام على والسري الصرف وسعر الصرف وإابحةاً. مباح
 فيه ليس أ  فرض إذاًا حرام يصبح ال ولذلك ،اً فرد وليس مباح شيء هو

 على السري من املسلمو  احلكام يفعله ما فإ  هنا ومن. ضرر وأعه مصلحة
 األجنبية العمالت إخراج على قيود وض  ومن وحد،امل الصرف سعر عظام

 وهوًا شرع حرام ذلك كل وإدخاهلا، البالد عملة إخراج على أو وإدخاهلا،
 .للناس ظلم
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 الصرف سعر

 إابحة فيها الصرف معامالت إابحة أ  الصعبة العمالت موضوع وواق 
 بوض  سواء قيد، أبي تقييدها  أو  البالد، مصلحة م  تتفق اليت هي مطلقة
 أ  وذلك. الضرر كل مضر ذلك، شاكل ما أو ةعمل برخص أو رمسي سعر
 هذه حددت فإذا. خمتلفتني عملتني بني االستبدال عسبة هو الصرف سعر
 هبذه الناس إلزام يعين ذلك فإ  للصرف، رمسي سعر ووض  معني مبقدار النسبة
 سواء لألشياء، األسعار طبيعة خيالف وهذا عليها، السري على وإجبارهم النسبة
 السوق حيدده سلعة ألية السعر أل . بضائ  أسعار أم عمالت أسعار أكا 
 السعر حتديد أل . النقود سعر أم السل  سعر سواء الدولة، قاعو  وليسًا قطع

 الدولة، عنًا مستور ًا بيع العملة فيها الناس يبي  خفيةًا سوق يفتح مثالً  للعملة
 تلك أسعار فرتتف . السوداء السوق سموعهي ما وهو مراقبتها، عنًا بعيد

 عملتنا من عدف  وجيعلنا احلقيقية، قيمتها من أبكثر تباع جيعلها وهذا العملة،
 يف جتد ولذلك. الدولة تلك ورحبت حنن خسران قد عكو  وهبذا أكرب، قيمة
 إىل ترمي األفراد بني معامالت توجد أعه املوحد السعر عظام تتب  اليت البالد
 األسعار عن االختالف كل ختتلف أجنبية حساابت أو عمالت شراء وأ بي 

 يضعف وهذا مرتف ، بسعر يشرتوهنا معينة أجنبية لعملة حلاجتهم وهم. الرمسية
 تفعله ما وأما. العاملية األسواق يف تنخفض وجيعلها اخلارج يف عملتنا قيمة من

 خداع فإعه ،للناس فيها رخص إلعطاء أجنبية عملة توفري من الدول بعض
 تشرتيها أل  تضطر بعملتها، العملة هذه تشرتي حني الدولة أل  للنفس،
 أل  فتضطر حددته، الذي السعر عن منخفضة وهي السوق يف اليت ابألسعار

 ضخمة، مبالغ فتخسر لرعاايها، به تعطيها مما أكثرًا مثن األجنبية ابلعملة تدف 
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. اخلسارة هي بتحملها هلم األجنبية العملة بتوفري رعيتها خدمت قد أهنا وتظن
 سواء األمة على خسارة وهي دفعته، ما خسارة للبالد سببت قد أهنا واحلقيقة
 معني بسعر الصرف سعر حتديد كا  هنا ومن. األفراد دفعها أو الدولة دفعتها
 .البالد علىاً ضرر 

 أو األجنبية ابلعمالت بيعها جعل حيتم العملة إصدار واق  أ  على
 فيها ما مبقدار هي النقود قيمة أل  وذلكاً. مباح األجنبية ابلعمالت هاشرائ
 على بواسطتها احلصول اإلعسا  يستطي  ما مبقدار أي الشرائية، القوة من
 فإمنا النقود، هذه عوع كا  مهما ،اً عقود تصدر حني فالدولة. وجهود سل 

 يكو  أ  بد فال د؛اجلهو  وقيم السل  لقيم اجملتم  تقدير عن يعربًا شيئ تصدر
 يستطي  قوة له تكو  أ  بد ال أي ،اً عقد يكو  حىت شرائية قوة الشيء هلذا
 السل  على بواسطته احلصول خارجها، أو البالد داخل يف سواء إعسا ، كل

 ،معدانً  أي فضة أواً ذهب كاعت أب  ذاتية قوة النقود هلذه كاعت فإ . واجلهود
 على احلصول بواسطتها ميكن ألعه الدول، ي مج عند معتربة تكو  حينئذ فإهنا

 العامل، بالد مجي  يف بل فحسب، أصدرها الذي البلد يف ال واجلهود، السل 
 القط ، عظام أو الصعبة ابلعملة يسمى ما إىل احلالة هذه يف حتتاج ال ولذلك
 الذهب إىل تستند عمالته كاعت حني العامل يف حاصالً  كا  ما وهذا

 اصطلحت أب  ذاتية قوة النقود هلذه تكن مل وإ . املعد  إىل أي والفضة،
 أم قيمته مبقدار اقتصادية مادة همقابل أجعلت سواء عقد، أعه شيء على الدولة

 هبا حيصل أ  يستطي  شرائية قوة من فيه ما مبقدار تكو  قيمته فإ  جتعل، مل
 احلال هذه ويف. أصدره الذي البلد من وجهود سل  على النقد هذا ميلك من
 وإمنا الدول، ابقي على تفرضه لنقدهاًا معينًا سعر  تعني أ  الدولة تستطي  ال

 الناس هبا يستطي  اليت الشرائية القوة هو الدول ابقي على عقدها يفرض الذي
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 سعر حتديد فإ  وعليه. أصدره الذي البلد من وجهود سل  على احلصول
 على حيصل أ  يستطي  ال زهاحيو  من كا  إذا له قيمة ال البالد لعملة الصرف

 للتحديد حاجة ال فإعه ذلك على احلصول يستطي  كا  وإذا. وجهود سل 
 مرتبطة قيمتها تظل بل سعر، هلا حيدد أ  يستحيل ألعه ،اً عبث يكو  بل

 الصرف سعر ويتغري للعملة، أي هلا، ابلنسبة البلد يف واجلهود السل  أبسعار
 دولة فكل. العملة أصدر الذي البلد يف واجلهود السل  أسعار لتغريًا تبع

 اجملتم  تقدير عن به تعرب ختتلف، ال معينة صفة علىاً عقد تصدر أ  تستطي 
 يف رعاايها هبا يتقيد معينة قيمة له تعني أ  وتستطي . واجلهود السل  لقيم
 على تفرض أ  تستطي  ال ولكنها البالد، داخل واجلهود السل  وبي  شراء
 به يستطيعو  ما مبقدار إال واعتباره، النقد هبذا االعرتاف األخرى الدول

 للنقد الصرف سعر حيدد الذي فإ  وعليه. واجلهود السل  على منها احلصول
. الشرائية القوة سوى شيء، أي وال قاعو  حيددها وال فقط، الشرائية قوته هو
 قيود وض  وال الصرف سعر حتديد يرفعها فال ضعيفة الشرائية قوته كاعت فإذا
 يف الشرائية قوته تقوية يرفعها وإمنا البلد، عملة على أو األجنبية العمالت على
 يف يفيد ال ألعه. املوحد السعر عظام ضرر يتبني هنا ومن. أصدره الذي البلد
 بتهافت اخنفاضها، زايدة يسبب بل منخفضة، كاعت إذا البالد عملة رف 

 واجلهود السل  على للحصول عالية أبسعار األخرى العمالت شراء على الناس
. البالد تلك عملة من ممنوعني داموا ما أكرب، قيمة بدف  ولو موطنها، من

 بدف  مالية خسارة وسبب البالد، عملة اخنفاض يف زاد قد التحديد ويكو 
 وهلذا. حتتاجها وجهود سل  من البالد وحرم السوداء، السوق يف أكرب سعر
 العمالت يف الصرف للناس فيباح املتغرية، الصرف أسعار عظام يباح أ  جيب

 .قيد أي دو  األجنبية
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 عملة ضرب إىل بلد يعمد أب  عادية غري حاالت حتصل قد إعه ععم
 فيقبلاً جد رخيصة أبسعار السوق يف ويعرضها كميات منها فيشرتي آخر بلد

 ابلنسبة العملة هذه فتنزل موطنها من بضائ  بشراء شرائها على الناس
اً ذهب عملته كاعت إذا البلد على تؤثر ال احلالة هذه ولكن. األجنبية لعمالتل
 هذه عالج ميكن فإعه وثيقة ورقيةًا عقود كاعت إ  أما. انئبة ورقيةًا عقود أو

 القيمة فرتتف  السل  سعر وخبفض األجاعب للتجار البالد أبواب بفتح احلالة
 كالسل  ليست العملة أل  طبيعية،ال حالتها إىل العملة وتعود للنقد اخلارجية
 سل  من هبا حيصل ما مبقدار مربوطة هي بل والطلب، ابلعرض مربوطة
 الصرف سعر أل . منخفضة واجلهود السل  أسعار ببقاء مربوطة أي وجهود،

 للعرضًا تبع وليس العملة، أصدر الذي البلد يف السل  أسعار لتغريًا تبع يتغري
 سعر فإ  آخر بلد يف عنه ما بلد يف األسعار مستوى ارتف  فإذا. والطلب
 اليت الدولة لعملة اخلارجية القيمة فتنخفض بينهما يتغري أ  بد ال الصرف
 بلد يف عنه ما بلد يف األسعار مستوى اخنفض وإذا. فيها األسعار ارتفعت

 سرتتف ، األسعار فيها اخنفضت اليت الدولة لعملة اخلارجية القيمة فإ  آخر
 العملة أصدر الذي البلد يف فاألسعار وعليه. البلد ذلك عملة قيمة يرف  وهذا
 العرض أ  إال. والطلب العرض وليس واخنفاضها ارتفاعها على تؤثر اليت هي

 إىل يعود أ  األمر يلبث ال مث العرض كثرة عندًا مؤقتًا أتثري  يؤثرا  والطلب
 .البلد أسعار حسب حالته

 القط ، عظام أو الصعبة ابلعملة يسمى ما أو الصرف أحكام هي هذه
 غري م  وتقييدها مسلمني، وغري مسلمني للرعااي مطلقة إابحة إابحتها وهي
 كسائر وهي احملاربني، م  اخلليفة يراه ومبا املعاهدين م  ابملعاهدات الرعااي
 .بسواء سواء اخلارجية التجارة أحكام
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 األجري أو اإلنسان جهد

 تعطي إمنا والتجارة، والصناعة الزراعة: السابقة الثالثة املصادر إ 
 يصن  الذي وهو األرض، يزرع الذي فهو. اإلعسا  جهد بواسطة اإلعتاج

 مصدر فهو ولذلك والشراء، ابلبي  يقوم الذي وهو. اآللة ويدير املصنوعات
اً جزء ليس ولكنه الزراعة يف منه بد ال كا  وإ  وهو. الثروة مصادر من هام

 ولكنه منهما كل يف منه بد ال كا  وإ  فإعه والتجارة، اعةالصن وكذلك منها،
 من واحد كل عن مستقل مصدر هو بل منهما، واحد أي منًا جزء ليس

 .الثالثة املصادر
 ،اً جسمي أماً عقلي أكا  سواء به، يقوم الذي العمل هو اإلعسا  وجهد

 اإلعسا  به يقوم كا  إ  اجلهد هذا أ  غري. عامل ابلعمل يقوم ملن قيل وهلذا
 بذل ومهما له، فإعه اإلعتاج هذا بلغ مهما ألعه حبث، حمل فليس لنفسه لينتج
 له يوض  حىت عالج إىل حتتاج مشكلة يشكل فال له، فإعه جهد من فيه

 البحث، حمل فهو أجر مقابل لغريه لينتج ابجلهد يقوم كا  إ  وأما. حكم
. حكم له يوض  أ  دب فال عالج، إىل وحيتاج مشاكل يشكل الذي هو ألعه
 الثروة مصادر منًا مصدر  كوعه حيث من اإلعسا  جهد يف البحث فإ  وهلذا
 عهإ يقال أ  التجاوز قبيل من فكا . فقط األجري يتناول إمنا عالج إىل حيتاج
 من كل على يطلق فهو يعمل، من كل هو العامل أل  العمال، يف حبث
 ومن. أجر مقابل لغريه مليع من وعلى لنفسه يعمل من على فيطلق. يعمل
 أ  فاألدق. أبجر يعمل من فقط يتناول وإمنا البحث يتناوله ال لنفسه يعمل
 .العمال حبث وليس األجراء حبث البحث أل  العمال يقال وال األجراء يقال
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 أمًا فرد املستأجر أكا  سواء جرة،أب يشتغل إعسا  كل هو واألجري
 أجري، كشركة اجلماعة وموظف أجري، الدولة فموظف. دولة أم مجاعة

 وكاتب البيت وخادم املصن  وعامل الفالح فيكو . أجري الفرد وموظف
 مقابل يعطى الذي املال هي واألجرةاً. أجري  منهم كل البائ  ومسسار التاجر
 املال تعريف أل  مال، فكله سلعة أمًا عقد أكاعت سواء ابلعمل اإلعسا  قيام
 .األشياء من به نتف ي ما كل أي يتمول، ما كل أعه

 يقوم الذي األساس معرفة على ينبين األجري يف االقتصادي والبحث
 املتعلقة األحكام تكو  األساس هذا وحبسب لألجري، األجرة تقدير عليه

 ومن ،أوالً  هو ما األجري واق  معرفة من بد ال األساس وملعرفة. األجري إبجارة
 إىل عظران وإذا. األجري أجرة تقدير يهعل يقوم الذي األساس يتبني واقعه معرفة
 بدأ حني بدأت قد جندها أجرة مقابل ابلعمل ليقوم اإلعسا  استئجار فكرة

 كا  أ  بعد املباشر الستهالكه بذله جاعب إىل للتبادل جمهوده يبذل اإلعسا 
 الستهالكه جهده يبذل كا  حني فإعه. فقط املباشر الستهالكه جهده يبذل

 حني ولكن. هلم حاجة هناك تكن مل إذ قط، أجراء هناك يكن مل فقط املباشر
 يوض  قد اجلهد هذا أ  ومبا. األجري إجارة وجدت للتبادل جهده يبذل صار
 املبذولة اجملهودات قيم حيدد مقياس من بد ال فصار مال، أو آخر جهد بدله

 يهاعل احلصول املراد األموال قيم وحيدد مبادلتها، ميكن كي لبعضها ابلنسبة
 بد ال كا  ولذلك. جبهود مبادلتها أو ببعض بعضها مبادلتها ليمكن لإلشباع

 ميكن حىت ،اً واحد األموال وقيم اجملهودات قيم حيدد الذي املقياس يكو  أ 
 واجملهودات جهودات،مب األموال ومبادلة ببعض، بعضها األموال مبادلة

 احلصول اإلعسا  ولخي الذي النقدي اجلزاء على اصطلحوا وهلذا مبجهودات،
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. لإلشباع الالزمة اجملهودات على احلصول وخيوله لإلشباع، الالزم املال على
 تبادل يف ألعهاً. أجر  يكو  للجهد وابلنسبة ،اً مثن يكو  للسلعة ابلنسبة وهو

 منفعة مقابل فهو اجملهودات تبادل يف وأما مثن، فهو السلعة لعني مقابل السل 
 النقدي اجلزاء كا  وإ  وإعهاً. مثن وليس أجرة فهو ا ،اإلعس من املبذول اجلهد
 ذلك ولكن االثنني، يف واحد وهو اجلهد منفعة ولقيم السل  لقيم املقياس هو
اً مقياس وكوعه الكم، حيث من ال اجلنس حيث من ومقياس فقط، مقياس جمرد
 فال خر،اآل علىًا متوقف أحدمها جيعل وال بينهما،ًا مباشر ًا ارتباط جيعل ال هلما
 بين من وفرد فرد بني معاملة بكوهنما إال واإلجارة البي  بني مباشر ارتباط يوجد

 كا  ولذلك. الثمن على األجرة وال البي  على اإلجارة تتوقف وال اإلعسا ،
 الثمن أل  وذلك. ابآلخر ألحدمها عالقة وال الثمن، تقدير غري األجرة تقدير
 قّدر أو ابلقيمة املال قّدر سواء مال، لمقاب مالًا حتم فهو املال بدل هو

 ماالً  اجلهد هذا ينتج أل  ضرورة ال وهو جهد، بدل فهي األجرة أما. ابلثمن
 إعتاج على مقتصرة غري اجلهد منفعة إذ. ماالً  ينتج ال وقد ماالً  ينتج قد بل

 أو الزراعة يف يبذل الذي فاجلهد. املال غري أخرى مناف  هناك بل املال،
 واملهندس الطبيب يقدمها اليت اخلدمات أما ،ماالً  ينتج التجارة أو الصناعة
 الصاع  كا  فإذا. ماالً  تنتج ال فإهنا شاكلتهم على هم ومن واملعلم واحملامي

 أيخذه ملاً أجر  أخذ إذا املهندس ولكن أعتجه، مال مقابل أخذه فقداً أجر  أخذ
 أداها منفعة مقابل أخذه وإمنا مال، أي ينتج مل ألعه أعتجه مال مقابل

 منفعة تقدير خبالف ،اً حتم مال مقابل الثمن تقدير كا  ولذلك. للمستأجر
 غري تكو  وقد ماالً  تكو  وقد منفعة، مقابل بل مال، مقابل ليس فإعه اجلهد
 .األجرة( عن الثمن وخيتلف األجري، إجارة عن البي  )خيتلف: هنا ومن. مال
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 راألج تقدير عليه بن الذي األساس

 هو الثمن عن واألجرة اإلجارة عن البي  اختالف معىن ليس أعه إال
 وال البي  على اإلجارة تبىن ال أ  هو اختالفهما معىن بل بينهما، الصلة اععدام
 األجرة تقدر وال األجرة، تقدير على بناء الثمن يقدر فال. اإلجارة على البي 
 السل  حتكم إىل يؤدي خراآل على أحدمها بناء أل . الثمن تقدير على بناء
 تتحكم إمنا السل  أمثا  أ  م  يتقاضاها، اليت ابألجرة األجري ينتجها اليت

 املستأجر حتكم إىل أدت ابألجري تتحكم جعلت فإذا ابألجري، ال ابملستأجر
 وهذا ارتفاعها أو األسعار عزول حبجة أراد، كلما ويرفعها أجرته ينزل: ابألجري

 يف املنفعة قيمة تساوي فهي عمله، منفعة بدل جرياأل أجرة أل . جيوز ال
 وال. ينتجها اليت السل  أبمثا  األجري أجرة تربط فال املنفعة، لتلك العام السوق
 املستأجر، خسارة إىل تؤدي األجري ينتجها اليت السل  أسعار هبوط  إ يقال
 ظاهر القصري املدى يف هذا أل  ذلك يقال ال العامل، إخراج إىل تؤدي وهذه

 الشهر يف ترتف  وقد العرض، لكثرة الشهر هذا السل  تنزل قد إذ التحكم،
 وض  قد يكو  أعزهلا أو األجري أجرة املستأجر رف  فإذا العرض، لقلة املقبل
 قد األجري يكو  وبذلك واخنفاضها، األسعار ارتفاع حبجة يريدها اليت األجرة
 واخنفاضها األسعار ارتفاع إ  مث. التحكم هو وهذا املستأجر رمحة حتت وض 

 إىل يؤدي وال القصري املدى يف املصن  أو املزرعة صاحب على يؤثر ال
 حصل إذا التأثري حيصل وإمنااً. مطلق اخلسارة موضوع يرد فال خسارهتما،

 احمللية، السوق يف السل  جلمي  أو كلها السوق يف للسلعة األسعار هبوط
 اخلسارة، حتصل فحينئذ الطويل، املدى على إال أتثري فيه حيصل ال وكالمها
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 فال القصري املدى على أمااً. موجود املصن  من العامل إخراج خطر ويصبح
 بلد يف السلعة هبطت إذا خسارة حتصل ال وكذلكاً. مطلق خسارة حتصل
 البعض دو  السل  بعض يف اهلبوط حصل إذا خسارة حتصل وال. بلد دو 

 كلها السوق يف للسلعة خسارة حصلت إذا أعه ىعل. احمللية السوق يف اآلخر
 حيصل وإمنا هي حيث من األجرة على أتثري حيصل ال الطويل املدى على ولو
 احلال هذه ويف العامل، إخراج فيحصل فقط السلعة تلك إعتاج أجرة على أتثري
 حصل وإذا. األجرة تتأثر فال آخر مصن  أو أخرى مزرعة يف يكو  أ  ميكن
 حيصل فإعه كلها، السوق يف أو كلها، احمللية السوق يف السل   جلمي اهلبوط
 يف هي حيث من األجرة يف هبوطاً طبيعي فيحصل كلها الثمن سوق يف هبوط
. معني ألجري وليس األجري، جلنس أي لألجري حيصل إمنا اهلبوط وهذا البلد،
 األجري ةملنفع العام والسوق الثمن، قدرت اليت هي للسلعة العام السوق فتكو 
 العام ابلسوق األجري ملنفعة العام للسوق أتثر وحصل األجرة، قدرت اليت هي

 من لكل التأثر هذا حيصل كماًا  متام بينهما، املقياس ةوحد جراء من للسلعة
 املتخذ النقد قيمة هبطت إذا األجري ملنفعة العام وللسوق للسلعة العام السوق
 أ  يعين وإمنا ابلثمن، األجرة ارتباط ينيع ال وهذا. ارتفعت أو هلماًا مقياس
 املدى على هبوط للسلعة العام للسوق حصل ملا األجري ملنفعة العام السوق
 تقدير يتوقف حبيث بينهماًا ارتباط ليس وهذا اهلبوط، هبذا أتثرت الطويل
 وإمنا كلها، السل  يف وال حىت الواحدة، السلعة يف اآلخر تقدير على أحدمها

 أ  يصح ال وهلذا. الطويل املدى على حصوله هي واحدة حالة يف أتثر هو
 ابلسوق اخلرباء يقوله مبا األجرة تقدر بل الثمن، تقدير على بناء األجرة تقدر
 ليس املباشر التقدير فيكو . للسوق إدراكهم حسب األجري، ملنفعة العام
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 وابلتايل ة،للسلع العام ابلسوق األجري ملنفعة العام السوق أصاب الذي للتأثر
 اخلرباء لتقدير فقط هو وإمنا للسل ، العام للسوق وال حىت السل ، المثا  ليس

 يفرض الذي هو األجري ملنفعة العام فالسوق. األجري ملنفعة العام ابلسوق
 اإلجارة على والبي  البي  على اإلجارة بناء فإ  ذلك وفوق. األجرة تقدير
 إمنا احلاجيات أمثا  أ  م  األجري، أبجرة احلاجيات أمثا  حتكم إىل يؤدي
 أبجرة تتحكم احلاجيات أمثا  جعلت فإذا. أبجرته ال األجري بكفاية تتحكم
 املستأجر على النفقة من يكفيه ما أي األجري كفاية جعل إىل أدت األجري
 وهي شؤوعه، رعاية من جزء هي إمنا إعسا  كل كفاية أ  م  له، يضمنها

 إذ ،اً مطلق إبعتاجه األجري كفاية ربط جيوز وال. تأجراملس على ال الدولة على
 دو  هو الذي القليل إعتاج على إال يقدر ال البنية ضعيف األجري يكو  قد

 من حرم حيتاجها، اليت ابحلاجيات أو ينتج، مبا أجرته ربطت فإذا. حاجته
 رعااي من إعسا  لكل يوفر أ  جيب العيش فحق. جيوز ال وهذا اهلينء، العيش

 قادر، غري أم اإلعتاج علىًا قادر  أكا  وسواء ،قليالً  أمًا كثري  أعتج سواء لدولةا
 يكو  ذلك وعلى. تف مل أم حباجته وفت سواء منفعته، بقيمة يقدر فأجره
 احلاجيات أبمثا  أو ينتجها، اليت السل  أبمثا  األجري أجرة تقدير اخلطأ من
 فال اإلجارة على والبي  البي  على اإلجارة بناء اخلطأ من فيكو  حيتاجها، اليت
 بناء وال األجرة، على الثمن بناء جيوز ال ولذلك. اآلخر على أحدمها بناء جيوز

 له وكل آخر، شيء الثمن وتقدير شيء األجرة فتقدير الثمن، على األجرة
 تبىن ال األجرة دامت وما. التقدير يف تتحكم خاصة واعتبارات معينة، عوامل
 أعتجه الذي اإلعتاج يكو  أ  يصح ال فإعه األجرة على الثمن وال الثمن على

 ألهناًا كيف والًا كمّ  ال إبعتاجه أجرته تقدر فال أجرته، لتقديرًا أساس األجري
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 وكذلكاً. مباشر ًا ارتباطًا مع مرتبطني وليسا عليها مبين هو وال عليه مبنية غري
 فال. أجرته لتقديرًا سأسا فيه يعيش الذي الوسط يف املعيشة مستوى جيعل ال

 عيشه مقدار يكو  أ  يصح ال إذ يعيش، أل  كفايته مبقدار أجرته تقدر
 يف االشرتاكيو  خطأأو  الرأمساليو  خطأأ هنا ومن. أجرته لتقديرًا أساس

 األجر العامل يعطو  فالرأمساليو . األجرة تقدير عليه انو ب الذي األساس
 املعيشة أسباب من العامل إليه حيتاج ما هو عندهم الطبيعي واألجر. الطبيعي

 أدىن عند املعيشة تكاليف زادت إذا األجر هذا ويزيدو  حدها، أدىن عند
 تكاليف حبسب يقدر عندهم العامل فأجر عقصت، إذا وينقصوعه حدها،
 بنوا ألهنم ذلك فعلوا وإمنا. جهده أداها اليت املنفعة عن النظر بغض املعيشة
 وهلذا. األجري أبجرة احلاجيات أمثا  حتكم إىل هذا ىفأد البي  على اإلجارة

 أجر لتقديرًا أساس املعيشة مستوى جعل أي النظام هذا حسب األجراء فإ 
 أدىن عند حاجاهتم لسد حيتاجوعه ما حبدود امللكية حمدودي سيظلو  األجري
 لسد معيشتهم أكاعت سواء بينها، يعيشو  اليت للجماعة ابلنسبة حدها

  فكرايً  املتأخرة البلدا  يف األجراء حال هي كما فقط ألساسيةا حاجاهتم
 حال هي كما والكمالية األساسية حاجاهتم لسد أو اإلسالمية، كالبالد
 واق  خالف وهو ظلم وهذا ا،أمريكو  كأورواب  فكرايً  املتقدمة البلدا  يف العمال
: هي حبسبها أجرته األجري يعطو  اليت قاعدهتم فإ  االشرتاكيو  أما. األجري
 وإمنا. ينتج ما مبقدار أي عمله( بنسبة ولكل قدرته أي قوته حسب كل )من
 وهذا ينتج، ما مبقدار العامل فأعطوا البي  على اإلجارة بنوا ألهنم ذلك فعلوا
 للسلعة السوق أسعار الخنفاض قليالً  إعتاجه كا  إ  ألعه. حال أي على ظلم
 فيضطر كفايته حد إىل أيخذه ما يصل ال وقد األجري، ظلم فقد ينتجها اليت
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 اليت السلعة يف السوق أسعار الرتفاعًا كثري  إعتاجه كا  وإ . العمل لرتك
 له قح ال وهو لألجري أرابحه أعطى يكو  ألعه املستأجر، ظلم فقد ينتجها

 ينتجه ما به يباع الذي ابألجر أي العامل إبعتاج األجرة تقدير كا  وهلذا. هبا
 إىل وابلرجوع. هو ما األجري لواق  ملخالفته خطأ كوعه فوق ،اً ظلم السوق يف

 على أو سلعة على للحصولاً جهد يبذل إمنا أعه هو واقعه أ  جند األجري واق 
 ال اجلهد هذا أ  غري. األساس هو يبذله الذي جهده فيكو  آخر، جهد
 اجلهد منفعة فتكو  منفعة، من فيه ملا بل جهد، ألعه عليه للحصول يسعى
 من يبذل إمنا واجلهد التداول، حمل هي ألهنا اجلهد، وليس إصالة األساس هي

. األجر تقدير عليه يبىن الذي األساس هي األجري منفعة تكو  وعليه. أجلها
 داخلها التبادل وجيري فيها تطلب عام سوق هلا كالسلعة للجهد املنفعة وهذه
 تسعري وض  يصح ال كما فإعه وهلذا. السوق تلك أبسعار أسعارها وتقدر
 ضرر ومن السوداء ابلسوق يسمى ما وجود من عليه يرتتب ملا للسلعة جربي
 يرتتب ملا اجلهود ملناف  جربية أسعار تقدر أ  يصح ال كذلك اإلعتاج، على
 ولذلك. النشاط وجه يف والوقوف اإلعتاج حتديد يف الثروة على ضرر من عليه
 السوق تفرضه ملا األجري، أجرة أي د،اجله منفعة مثن تقدير يرتك أ  بد ال

 جيري كذلك املتبايعني برتاضي والشراء البي  جيري وكما. األجراء ملناف  العام
 أجر من عليه يتفقا  فما واملستأجر، األجري برتاضي اجلهود مناف  استئجار

 يقوله مبا ألزما األجر على يتفقا مل وإذا به، امللزما  هو املسمى األجر وهو
 هو وإمنا أبدايً  ليس األجر هذا أ  إال. اجلهود ملنفعة العام ابلسوق اءاخلرب 

 فإذا. به القيام على اتفقا الذي ابلعمل أو عليها يتفقا  اليت ابملدة مربوط
 العام السوق حسب لألجرة جديد تقدير يبدأ العمل أجنز أو املدة اعتهت
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 جيري الذي األساس هو وهذا األجري، واق  هو هذا. التقدير عند اجلهود ملناف 
 .األجري أجرة تقدير عليه

 عقد أبهنا اإلجارة الفقهاء عرف فقد. األساس هذا على سار واإلسالم
 مقابل العوض وجعلوا املنفعة، علىًا مسلط العقد فجعلوا بعوض، املنفعة على
 متليك اإلجارة  إ وقالوا األجرة، لتقديرًا أساس املنفعة جعلوا أي. املنفعة تلك
 استنبط وقد. ماالً  لألجري املستأجر من ومتليك منفعة، للمستأجر األجري من

: تعاىل هللا قال. اإلجارة جواز على جاءت اليت األدلة من ذلك        

           عليه وقال اإلرضاع، مقابل األجور إعطاء فجعل 
 رَُجل  : اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َخْصُمُهمْ  َأَنَ  َثََلثَة  : َوَجلَّ  زَّ عَ  الِلَُّ  قَالَ »: والسالم الصالة
 ِمْنهُ  فَاْستَـْوَف اا َأِجري  اْسَتْأَجرَ  َورَُجل   ،ََثََنهُ  فََأَكلَ اا ُحرّ  اَبعَ  َورَُجل   ،َغَدرَ  ثَّ  ِب  َأْعَطى

اً أساس املنفعة فتكو  األجر، إبيفاء يلزم املنفعة استيفاء فجعل. «َأْجَرهُ  وِفهِ يُ  َولَْ 
 الذي العمل منفعة على يرد أ  إما األجري إجارة يف والعقد. األجر لتقدير
 على العقد ورد فإذا عفسه، األجري منفعة على يرد أ  وإما األجري، به يقوم
 كاستئجار العمل من حتصل اليت املنفعة هو عليه املعقود كا  العمل منفعة
 والنجار واحلداد الصباغ كاستئجار ،معينة ألعمال والصنائ  احلرف أرابب

 املعقود كا  الشخص منفعة على العقد ورد وإ . واحملامي والطبيب واملهندس
 بد ال احلالتني كلتا ويف. والبستاين اخلادم كاستئجار الشخص منفعة هو عليه
 ََل فَ  رِ اآلخِ  ومِ يَ الْ وَ  للِ ابِ  نُ مِ ؤْ يُـ  انَ كَ  نمَ »:  لقوله معلومة األجرة تكو  أ 
 ما على اختلفا أو ،اً معيناً أجر  يسميا مل فإ  «هُ رَ جْ أَ  هُ مْ لِ عْ يُـ  ىتَّ حَ اا ري جِ أَ  نَّ لَ مِ عْ تَـ سْ يَ 

 مجي  يف فإعه الزرع من جبزءًا حاصد استأجر كمن  جمهوالً ًا شيئ مسيا أو مسياه،
 .اخلربة أهل وحيكم مثله أجر األجري يعطى احلاالت هذه
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 جراءْلل سنوية زيدات توجد ال
 شركة كاتب أم حكومة موظف أكا  سواء لألجري تقدر اليت جرةواأل

 ويتجدد مساهنة، أو مشاهرة أو مياومة معينة ملدة تقدر إمنا مصن ، عامل أم
 األجر أ  إال. جيدداه مل ولو جديدة مدة وابتداء مدهتا ابعتهاء فيها العقد
 لكل كا  املدة اعتهت فإذا. كلها املدة خالل واملستأجر األجري به يلزم املقدر
 اإلجارة جددت يفعال مل فإ  األوىل، غري أخرى جرةأب اإلجارة جيدد أ  منهما
 زايدات من احلكومة دوائر يف موجود هو ما فإ  وعليه. األوىل األجرة بنفس
 األجري أل  اإلسالم، يف له وجود ال مقررة درجات حسب للموظفني سنوية
 إمنا فهو. واردة غري املدة أثناء أجرته فزايدة اإلجارة، مدة املسمى أجره يعطى

 استؤجر وقد ولكنه. زايدة أية يستحق فال معلومة مدة معلوم أبجر استؤجر
 أكا  سواء مستأجره يفاوض أ  له جيوز فإعه مساهنة أو مشاهرة أو مياومة
 إما. جديدة ألسباب اجلديدة، املدة بدء قبل أجرته زايدة على غريها أم الدولة
 عقل كأ  تغري، قد عمله أل  أو زاد عمله أل  أو للعمل تقاانً إ كثرأ صار ألعه
 رضي فإذا. ذلك غري أو السوق يف ارتف  مثله أجر أل  أو أخرى وظيفة إىل

 يزيد أ  للمستأجر جيوز وكذلك أكثر، جديدة أجرة له تقدر فحينئذ مستأجره
 فحينئذ زايدةال هبذه األجري رضي فإذا اجلديدة، املدة بدء عند األجري أجرة
 سنوية زايدة الزايدة هذه تعد ال احلالتني كلتا ويف. أكثر جديدة أجرة له تقدر
. واألجري املستأجر برضا األول األجر عن ازداد قد آخر أجر هي وإمنا مقررة
 الرأمسايل النظام من فهي احلكومات عظام يف املوجودة السنوية الزايدات وأما
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 انقصة، إايها فيعطوعه أجرته، مبقدار املوظف درجة يقدرو  فإهنم. خداع وهي
 أيخذ يصري أي الدرجة هذه هناية يصل سنوات عدة بعد مث ،سنوايً  يزيدوهنا مث

 .سنوية زايدة ذلك ويعتربو  العمل، بدأ حني له املقدرة أجرته
 من السوق حسب كلها يستحقها اليت أجرته يعطيه فإعه اإلسالم أما

 يسمى ما آخر يعطى أي ،اً شيئ منه ينقص وال العمل، فيه يبدأ يوم أول
 من اإلسالم يف حيصل وما. سنوية زايدات هناك حتصل فال ،اً رأس ابلدرجة
 سنوية، زايدات وليس جديدة إلجارة أخرى عقود هو احلكومة ملوظفي زايدات
 وال املدة لقدم ال اإلجارة، مدة أثناء هلم املقدرة أجرهتم تزاد ال العمال وكذلك

 قبل يفاوضوا أ  هلم جيوز أعه غري. فقط املسمى األجر يتقاضو  بل لك،ذ لغري
 إما حدثت، ألسباب اجلاري، األجر من أكثر جديد أجر على املدة هناية
 ويسار ذلك، لغري أو عملهم إلتقاهنم أو األجراء هلؤالء املثل أجر مقدار لتغيري
 .أجراء فكلهم بسواء سواء املوظفني م  حصل كما معهم
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 عمال مشاكل اإلسَلم يف توجد ال

 هذه أل  اإلسالم، يف له وجود فال العمال مبشاكل يسمى ما وأما
 األساس حدها، أدىن عند املعيشة مستوى جعل قد ألعه وجدت املشكلة
 يبقو  ما أيخذو  وإمنا أجرهتم، أيخذو  ال العمال فكا  األجري، أجرة لتقدير

 والقى ابألجراء، األعمال أصحاب بداداست ذلك عن فنتج. ليعملوا أحياء به
 عرقهم واستغالل والظلم واإلرهاق العنت املستأجرين من األجراء هؤالء

 االشرتاكية فكرة وظهرت العمال من الشديد التذمر ذلك فكا  وجهدهم،
 اخل...راحته وضما  العامل، وأجرة العمل، وقت بتحديد العامل إلعصاف

 وحرية امللكية حرية عظرية على تعديالت الإدخ إىل الرأمساليو  اضطر لذلك
 أجر لتقدير األساس حدها أدىن عند املعيشة مستوى جعل على ال العمل،
 العمال، محاية إىل هتدف وأحكام قواعد عليه أدخلت قد العمل فعقد. األجري
 وحق االجتماع كحرية قبل، من هلم يكن مل ما احلقوق من إعطائهم وإىل

 أو وإكراميات تقاعد العمال وأعطي اإلضراب، وحق النقاابت، تكوين
 وحق األسبوعية، والراحة األجور، زايدة حق وأعطوا اخل... تعويضات
 األساس عن تولدت العمال مبشاكل يسمى فيما اجلارية فاملسألة اخل...التداوي
 وجعل العمل، وحرية امللكية حرية وهو أال الرأمسايل، النظام عليه يقوم الذي

 األجري، أجر تقدير عليه يبىن الذي األساس حدها أدىن عند عيشةامل مستوى
 األجري بني العالقة ظلت طاملا قائمة العمالية املشكالت هذه وستظل

 إلسكات الرتقيعات هبذه فقاموا النظام، هذا أساس على مبنية واملستأجر
 يفًا طبيعي حيصل الرتقي  وهذا. االشرتاكية حتريضات وجه يف والوقوف لاالعم
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 تلك أب  الزعم وأما. بقائه على للمحافظة الرأمسايل النظام يف احلالة هذه مثل
 يف هو فما كاذب، زعم فهو العمال ملشكالت عالج واإلجراءات التنظيمات

 اإلسالم، يف حيصل ال كله ذلك ولكن. العمال إلسكات ترقيعات إال احلقيقة
 وإابحة ملكية إابحة هفي بل عمل وحرية ملكية حرية فيه ليس اإلسالم أل 
 اإلعسا  يد إطالق هي امللكية حرية  إ إذ. بينهما شاس  فرق وهناك. عمل
. التملك ألصل إابحة فهي امللكية إابحة وأما كا ، سبب أبي ميلك أ 

 ميلك، أ  مسلم فلكل. اإلابحة وحكمها اإلعسا  أفعال من فعل فامللكية
 مقيدة أي به، يتملك أ  هعلي الشرع عص مبا مقيدة التملك كيفية ولكن

 مما وغريها والسمسرة واملضاربة الصيد مثل الشرع عليها عص معينة أبسباب
 سبب أبي للتملك ال فقط امللكية ألصل هي إمنا فاإلابحة. الشرع عليه عص
اً وأيض واإلجارة، البي  مثل معينة أبحكام مقيدة ميلك ما تنمية وكذلك. كا 
 امللكية فإابحة. وتصرفات عقود من معينة حكامأب مقيدة معينة عني أي ملكية
 وأ  يشاء مبا امللك ينمي وأ  يشاء مبا ميلك أ  اإلعسا  يد إطالق ليست
 ميلك أ  له اإلعسا  كو  يف حمصورة هي بل يشاء، مبا معينة عني أي ميلك
 املرء على وممنوع مقيدة فهي ذلك عدا ما وأما غري، ليس التملك أصل يف أي
 ترك فإهنا امللك حرية خبالف وهذا. األحكام هذه حسب الإ ميلك أ 

. كا  سبب أبي متلكه يكو  أ  يفًا حر  وتركه يتملك أ  يفًا حر  الشخص
 أ  مسلم فلكل. اإلابحة وحكمه اإلعسا  أفعال من فعل فإعه العمل وكذلك
 معينة، أبحكام مقيدة املال على للحصول ابلعمل قيامه كيفية ولكن يعمل،

 ولكن ،اً صراف يعمل وأ ًا زارع يعمل وأ ًا اتجر  يعمل  أو ًا أجري  يعمل أ  فله
 إال يعمل أ  يصح فال الشرع، أبحكام فيهاً مقيد يكو  أ  جيب ابلعمل قيامه
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 بزراعة وال ابخلنازير ابلتجارة وال اخلمر بصناعة يقوم أ  يصح فال املباحات، يف
 وال القمار يف وال الراب يف وال املسامهة شركات يف يعمل أ  يصح وال احلشيش،

 فإ  أبحكامها، مقيد فهو املباحات يف عمل وإذا. الشرع حرمه عمل أبي
 كا  وإ  البي  أبحكام قيدًا اتجر  كا  وإ  اإلجارة أبحكام قيدًا أجري  كا 
 فقط، العمل ألصل هي إمنا فاإلابحة. ..وهكذا السمسرة أبحكام قيداً مسسار 
 غري على يعمل أ  عليه وممنوع معينة، أبحكام مقيدة فهي به القيام كيفية وأما
 يعمل أ  يفًا حر  الشخص ترك فإهنا العمل حرية خبالف وهذا األحكام هذه
 كله هذا ومن. يراها ةيكيف أية وعلى كا  عمل أي يف يعمل أ  يفاً حر  وتركه
 وحرية امللك حرية وبني العمل، وإابحة امللك إابحة بني الواس  الفرق يتبني
 النظام يف حتصل اليت املشاكل هذه اإلسالم يف حتصل ال وهلذا. العمل

 املعينة العني وحيازة امللكية وتنمية معينة، أبسباب مقيدة امللكية أل  الرأمسايل،
 األعمال من مباح هو مبا مقيد والعمل معينة، أبحكام مقيدة منهما كل

 ترف  مبعامالت مقيدا  عملوال امللكية أ  أي. به القيام لكيفية معينة وأبحكام
 املعامالت هذه مجلة ومن املشكالت، هذه تق  فال األساس من املنازعات
 األحكام جاعب إىل واملستأجر األجري بني العالقة تنظم اليت اإلجارة أحكام
 األخرى واألحكام والصناعة، والزراعة التجارة كأحكام لألعمال، األخرى
 تقيد قيود إىل حيتاج فال. الشؤو  يةرعا وأحكام النفقة كأحكام للعيش

 حتتاج حىت عمل حرية وال ملكية حرية توجد ال ألعه األجري تقيد أو املستأجر
 .العمل ابحةإو  امللكية إابحة هو املوجود وإمنا احلرايت، عظام ترق  قيود إىل

 اجلهد منفعة هو لألجري األجرة تقدير عليه جيري الذي األساس إ  مث
 عند املعيشة مستوى وليس املنفعة هلذه العام السوق يف جرياأل يبذله الذي
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 عرقهم استغالل وال لألجراء املستأجرين استعباد فيه يوجد ال وهلذا حد، أدىن
 حسب أجره أيخذ واألجري بسواء، سواء احلكومة وموظف فاألجري. وجهدهم

 أييت واملستأجر األجري اختلف فإ . الناس لدى اجملتم  يف ملثله مقرر هو ما
 يتفقا مل فإ  الطرفا ، خيتارهم اخلرباء وهؤالء املثل، أجر لتقدير اخلرباء دور

 احلاكم من معينة أجرة تعيني أما. اخلرباء يقوله مبا الطرفا  ويلزم الدولة، ختتارهم
 املنفعة، مقابل األجرة أل  للسل ، التسعري جواز عدم علىًا قياس جيوز فال

 كذلكًا  طبيعيًا تقدير  سعرها تقرر السلعة سوق أ  وكما. السلعة مقابل والثمن
 الرأمسالية الرتقيعات أعطتها اليت احلقوق أما. األجرة تقرر لألجراء املناف  سوق

 إ  جيتمعوا أ  الرعية لكل الشرع أابح االجتماع حلرية ابلنسبة فإعه للعمال
 يف عقاابت دتوج فال النقاابت تكوين حلق وابلنسبة. أجراء غري أم أجراء كاعوا

 حق اإلمام غري ألحد وليس ابلدولة حمصورة الشؤو  رعاية أل  اإلسالم،
 ينتسبو  من شؤو  رعاية هي والنقاابتاً. جزئي والًا كلي ال الشؤو  رعاية
 العقود من اإلجارة فإ  اإلضراب حلق ابلنسبة وأما. جتوز ال وهي للنقابة
 وجيب العقد، فسخ منهما حدأل حيق فال اجلائزة، العقود من وليست الالزمة
 ليس وهلذا األجرة يستحق ال به يقم مل فإ  عليه استؤجر مبا القيام األجري على
 ترقيعات من فإهنا والتعويضات واإلكراميات التقاعد وأما. اإلضراب حق له

 يستحق العمل عن يعجز من أل  الرأمسايل، النظام ظلم لتخفيف الرأمسالية
. وتعويضات وإكراميات لتقاعد حاجة هناك تبق فلم الدولة، من كفايته أخذ

 على عنها يعجز من لكل حق األساسية احلاجات إلشباع يلزم مبا والقيام
 على ليست وهي الشؤو  رعاية من ألهنا العمل صاحب على وليس الدولة

 وضما  وألهلهم هلم صحي ضما  من العمال حيتاجه ما وأما. العمل صاحب
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 على وليس الدولة على فهو الضماانت من ذلك اكلش وما أبنائهم تعليم
 يف عفقاهتم ضما  وأما. واألجراء األجري موضوع يف تبحث وال العمل صاحب

 فإ  ،أعماالً  هلم توجد أ  عليها إذ الدولة، على فإعه العمل من خروجهم حال
. النفقة أحكام عليهم تطبق وحينئذًا حكم عاجزين كاعوا  أعماالً  هلم توجد مل

 املشاكل وهي الرأمسايل، النظام يف العمال حبث يف موجود هو ما مجي  ذاوهك
 ألعه اإلسالم يف األجراء حبث على وارد غري واملعامل املصاع  يف اآل  اجلارية

 األجري، أجر تقدير عليه يقوم الذي األساس الختالف وجوده يتأتى ال
 ال ملن األعمال جيادوإ والعاجزين الفقراء بكفالة تلزم اليت اجلهة والختالف

 يف هي إذ الدميقراطية، يف عنها اإلسالم يف الدولة مفهوم والختالف هلم، عمل
 يف ولكنها الشؤو ، رعاية أمور مجي  بنفسها تباشر واحدة مؤسسة اإلسالم

 .احلكومة هي واحدة مؤسسة عليها تشرف متعددة مؤسسات الدميقراطية
 على أو اإلعسا  جهد وهو اداالقتص مصادر من الراب  املصدر هو هذا

 وأابح اإلجارة، أابح الشرع أ  يتبني العريضة خطوطه ومن. األجراء األصح
 ِعْندَ  اْلُمْسِلُمونَ »: الرسول لقول يشاءا  ما يشرتطا أ  فيها للمتعاقدين

 العام السوق وجعل اجلهد، منفعة أساس على األجرة تقدير وجعل «ُشُروِطِهمْ 
 السوق هذه تفرضه مبا وألزمهما املتعاقدا  اختلف إذا احلكم اجلهود ملناف 

 وأاتح كلها، اإلجارة معامالت يف املنازعات قط  وهبذا. اخلرباء تقدير حسب
 .اإلعتاج يف حمدود غرياً عشاط يبذال أ  واألجري للمستأجر
 



 136 

 اا اثني
 األساسية احلاجات ضمانة

 عن فاالختال كل ختتلف اإلسالم يف األساسية احلاجات ضماعة
 االجتماعي ابلضما  يسمى ما أي الرأمسايل، النظام ترقيعات يف ضماعتها
 اليت االشرتاكية يف ضماعتها عن االختالف كل وختتلف. االجتماعية والعدالة
 كل وختتلف. الدولة اشرتاكية وهي اإلسالمية البالد يف اليوم هلا يدعى

 ضماعة أ  ذلك. املاركسية االشرتاكية ومنها احلقيقية االشرتاكية عن االختالف
 االقتصادية، سياسته يف األساسي األمر هي اإلسالم يف األساسية احلاجات
 االقتصادية اإلسالم سياسة من الثاين املوضوع حتقيقه على يتوقف الذي واألمر
 يف االقتصادية السياسة  إ إذ. الكمالية حاجاته إشباع من فرد كل متكني وهو

اً فردًا فرد الرعية أفراد جلمي  األساسية احلاجات إشباع ضما  هي اإلسالم
 قدر أكرب على الكمالية حاجاته إشباع من منهم فرد كل ومتكني ،اً كلياً  إشباع

. االقتصادية السياسة يف األساس هي األساسية احلاجات فضماعة. مستطاع
 ظهر ملا مث. األهلي الدخل زايدة هو فيه األساس فإ  الرأمسايل النظام خبالف
 للعمال أحكام بعض وضعت النظام هذا تطبيق جراء من والظلم الفساد

 تغطية أجل من هبم الواق  الظلم من شيء لتخفيف احملرومني والفقراء واملوظفني
 فيه جوهرايً ًا أمر  وال النظام، يفًا أساس ليست فيه فالضماعة. النظام هذا فساد
 الضماعة فإ  الدولة يةاشرتاك وخبالف. لرتقيعه أدخلت طارئة أحكام هي بل
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 امللكية يف الرأمسايل النظام فساد فيها يظهر اليت احلاالت معاجلة هي إمنا فيها
 امأحك بلًا أساس ليست كذلك فهي الرأمساليني، وأرابح العمال وأجور
 االشرتاكية وخبالف. االشرتاكية هذه تطبيق إمكاعية فرض على هذا طارئة،
 األساسية احلاجات ضماعة فيهاليست  فإهنا سمارك اشرتاكية ومنها احلقيقية

 املساواة هذه ضمنت سواء امللكية، يف املساواة إجياد حماولة هي وإمنا فرد لكل
 ملكية من احلرما  هي أخرى بعبارة أو تضمن، مل أم األساسية احلاجات
 .فرد لكل األساسية احلاجات ضما  ال اإلعتاج
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 لرأمساليةا يف االجتماعية التأمينات

 األساسية للحاجات اإلسالم ضماعة بني اهلائل الفرق املرء يدرك ولكي
 كل أحكام إىل يرج  أ  عليه ذلك، إىل الوصول األخرى املبادئ حماولة وبني
 االجتماعي ابلضما  يسمى ما إجياد حاولت فالرأمسالية. الشأ  هذا يف مبدأ

 أ  هي التأمينات وهذه. عيةاالجتما التأمينات وأوجدت االجتماعية والعدالة
 :ومها حتكمها اليت الرعية من الناس من بصنفني الدولة هتتم

 والعمال العامة املؤسسات موومستخد احلكومة مومستخد: أوالً 
 من الزراعية ابآلالت يشتغلو  الذين والعمال واملعامل املصاع  يف الدائميو 

 ذلك يف يدخل وال رعاملزا عمال من الكثري يدخل وبعضهم املزارع، عمال
 يدخل ال وبعضهم ،نيتاملؤق والعمال والتفريغ الشحن وعمال املقاوالت عمال
 التأمينات يف يدخل الذي والعامل ابآلالت، يشتغلو  الذين إال املزارع عمال

 .أبجر غريه عند يشتغل الذي هو هؤالء من االجتماعية
 .احملرومو  الفقراءاً: اثعي

 وهتتم االجتماعية التأمينات يف يدخال  اللذا  مها فقط الصنفا  هذا 
 أما. االهتمام هذا يستحق ال الرعية من عداهم وما ملساعدهتم، هبم الدولة
. شيخوخة ومعاشاً تعويض العامل يعطى أ  فهي ابلعمال الدولة اهتمام كيفية
 رجله أو بذراعه إصابة له سبب بضرر ابلعمل قيامه أثناء العامل أصيب فإذا
 حىت جماانً  يعاجلًا جزئيًا منع العمل من أو الكامل العمل من متنعه ذلك غري أو
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اً  منع العمل منًا ماعع عجزه كا  وإذا. إصابته عن تعويض له ويعطى يشفى
 وقد ذلك، من أقل بل اليومي أجره حد إىل تصل ال معوعة له تعطىًا كلي
 يعطىًا دائمي عجزه كا  وإذا يشفى، لبينما اليومي أجره من %80 إىل تصل

 يصل قد بل يتقاضاه، كا  الذي الشهري أجره إىل يصل ال شهري معاش له
 سن يبلغ أ  إىل التعويض هذا أيخذ ويظل أجره، من %70 أو 60 إىل

 حسب والستني اخلامسة أو واخلمسني اخلامسة أو الستني سن وهو التقاعد
 أصيب إذاو  إبصابة، العامل أصيب إذا هذا. ذلك يف يسن الذي القاعو 
 يوم العامل يعطى وكذلك. مرضه أثناء أجرته ويعطى جماانً  يعاجل فإعه مبرض
. األايم هذه أجرة وأيخذ السنة يف راحة وأايم األعياد وأايم األسبوع يف راحة
 بنسبة يكو  ألهله يسلم معني تعويض له يعطى العمل أثناء العامل تويف وإذا

 .املصن  أو ؤسسةامل أو املصلحة يف خدمها اليت السنوات
 بلغ من كل يستحقه فإعه الشيخوخة معاش أما. للتعويض ابلنسبة هذا

 اخلامسة أو عمره من الستني بلغ أي بعمله القيام مباشر وهو التقاعد سن
. ذلك يف يسن الذي التقاعد قاعو  حسب والستني اخلامسة أو واخلمسني

اً معينًا مبلغ راميةإك يعطى يعمل وهو التقاعد سن وبلغ يعمل كا  من فكل
 ماًا اندر  وهو خدمته سين بنسبة كذلك  شهرايً ًا معاش أو خدمته سين بنسبة
 هذا أيخذ ويظل يتقاضاه كا  الذي معاشه عصف الظروف أحسن يف يتجاوز
 بنسبةًا معينًا مبلغ إكرامية يعطى التقاعد قبل أخرج وإذا. ميوت أ  إىل التقاعد
 أزمة العمل عن العمال تعطيل فيها يسبب يتال البلدا  بعض ويف. خدمته سين

 العمل عن للعاطلني تعطى يةمريكاأل املتحدة الوالايت مثل وللدولة للمصاع 
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 اليومي، أجرهم حد إىل تصل ال معوعة أعماهلم من أخرجوا الذين العمال من
 .الدولة وعلى املصاع  على العاطلني العمال خطر حبسب وتكثر وتقل

 الذي من أما. والعمال للموظفني االجتماعية تالتأمينا جممل هذا
 كاعت فإ . يستخدمهم من بل الدولة، ليس فإعه التأمينات، هذه يعطيهم
 من مؤسسة تستخدمهم كاعت وإ  هي، أعطتهم تستخدمهم اليت هي الدولة

 فإهنا ذلك، غري أو خاصة مصلحة أو مصن  أو شركة أو العامة املؤسسات
 بسن هو إمنا هبم الدولة فاهتمام. الدولة وليس ميناتالتأ هذه تعطيهم اليت هي

 األشخاص هم إبعطائهم يقوم الذي ولكن التأمينات، هذه هلم تضمن قواعني
 ال والدولة. العمال فيه يشتغل الذي العمل أصحاب أي يستخدموهنم، الذين
 من وأما. هي تستخدمهم الذين وعماهلا ملوظفيها إال التأمينات هذه تعطي
 %5 معينة عسبة العامل على ختصم للدولة ابلنسبة فإعه املال، هذا خذيؤ  أين
 منه وتدف  ابلراب املبلغ هذا وتستثمر يقابله ما منها وتدف  أجره من %10 أو

 خزينتها من فتدف  املوظفو  أما. ومعاشاهتم ومعوعتهم العمال تعويضات
 عسبة العامل أجرة من ختصم فإهنا املؤسسات لباقي ابلنسبة وأما. تقاعدهم

 يقابله ما منها وتدف  املقدار هذا حول أو %10 أو %5 أو %3 معينة
 يف الدولة تساهم وقد للعمال وتربعات إعاانت وجتم  ابلراب املال هذا وتستثمر

 فهي. االجتماعية التأمينات تلك تدف  املتجم  املال هذا ومن مسامهة، ذلك
 العمل صاحب يدف  وال فسهم،أع العمال أجور ومن الناس تربعات من تدف 
. ابلراب األموال هذه استثمار من مث أجرته، من العامل يدفعه ما مقدار إال

 أجورهم من جبزء العمال مسامهة هي االجتماعية للتأمينات التمويل فمصادر
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 ومسامهة األموال هذه واستثمار ذلك يساوي مبقدار العمل رب ومسامهة
 .املال من ضئيل جبزء ذلك يف الدولة تساهم وقد التربعات، من بشيء األهايل

 هبم االهتمام فإ  احملرومني للفقراء ابلنسبة أما. للعمال ابلنسبة هذا
 هلم، املسكن أو الكساء أو الغذاء توفري وال منه يعيشو  ماالً  مهءإعطا ليس
 أتمني هو احملرومني الفقراء أتمني وإمنا. الرأمسايل النظام يف وارد غري فذلك

 مستوصفات الدولة فتفتح ،جماانً  هلم التعليم وأتمني جماانً  هلم الصحية دماتاخل
 ،جماانً  املدارس يف يتعلموا أ  للفقراء ويوفر جماانً  الفقراء فيها يعاجل ومستشفيات

 أجل من الفقراء وابألمهات الفقراء ابألطفال عناية ذلك جاعب إىل وتبذل
 األطفال هبؤالء العناية وهذه. قراءالف من العاهات وذوي وابلعجزة األطفال،
 والكساء الغذاء منًا شيئ إبعطائهم تكو  العاهات وذوي والعجزة واألمهات

 من وجبات يعطو  بل احلاجة، سد إىل يصل ال ولكن الصدقات، قبيل من
 .الشتاء أايم يف اللباس من بشيء ويساعدو  احلليب، أو الطعام

 ومثله الرأمسايل النظام يف األساسية احلاجات ضما  خالصة هي هذه
 إذ. االشرتاكية بلفظ تغطيته جرت قد رأمسايل عظام ألهنا الدولة، اشرتاكية عظام

 مبنح عليها تزيد أهنا سوى عفسها، التأمينات هبذه تقوم الدولة اشرتاكية  إ
 أقصىًا وحد العمال ألجور أدىنًا حد وتض  املال رأس يفًا عصيب العمال
 املصاحل بعض وتؤمم املواطن من كثري يف امللكية وتقيد واإلجارة، للفائدة
 تغطيتها م  رأمسالية طريقة هي األساسية احلاجات ضما  يف فطريقتها. العامة
 .األحكام بعض بزايدة
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  األساسية للحاجات االشرتاكية ضمانة
 عناية األساسية احلاجات بضماعة تعىن ال فإهنا احلقيقية االشرتاكية وأما

 وحصر ينتج ما كل ملكية مبن  امللكية يف ابملساواة تعىن وإمنا هبا، خاصة
 أدى وقد. خاص بشكل للعمال عنايتها وتوجه فحسب، يستهلك مبا امللكية
 كل عند املعيشة مستوى اخنفاض إىل األساسية احلاجات بضماعة العناية عدم

 علج مما االشرتاكية عليها تطبق اليت البلدا  مجي  يف هائل بشكل الشعب
 اعرتف وقد ،اً جزئيًا إشباع إال حاجاهتا تشب  ال الشعب يف الساحقة األكثرية
 أمام مرة افتخر عهإ حىت مرة من أكثر روسيا وزراء رئيس خروشوف بذلك

 م1959 سنة روسيا زار حني السابق املتحدة الوالايت رئيس انئب عيكسو 
 شوهد وقداً. امع عشرين بعد العيش يف اأمريك مستوى إىل ستصل روسيا أب 
 يف 60 ،59 ،58 سين يف العراق إىل جاءوا الذين السوفيايت االحتاد رعااي
 املساواة حماولة أ  على يدل مما الطيب، الطعام على تلهف وحالة جوع حالة
 .األساسية حاجاته إشباع على قادر غرياً فقري  كله الشعب جعلت امللكية يف
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 األساسية للحاجات اإلسَلم ضمانة

 مصادر يف العمل وإابحة امللكية إابحة أ  رأى فإعه اإلسالم ماأ
 إشباع من الرعية أفراد من فرد كل متكني حتقق كاعت وإ  األربعة االقتصاد
 إشباع من متكنه أوىل ابب ومن مستطاع، قدر أكرب على الكمالية حاجاته
 مجي  إشباع ضما  حيقق ال وحده هذا ولكن ،اً كليًا  إشباع األساسية حاجاته
 فهو. كلها االقتصاد سياسة حيقق ال وابلتايل ،اً كليًا  إشباع األساسية حاجاته
 ثروة توزي  حيقق فال فرد، كل ضما  حيقق ال ولكنه فرد كل متكني حيقق
 احلاجات مجي  إشباع يضمن حبيثًا فردًا فرد الرعية أفراد مجي  على البالد

 من فرد كل متكني ويضمنًا كليًا  باعإشًا فردًا فرد الرعية أفراد جلمي  األساسية
 وإابحة امللكية إابحة أل . مستطاع قدر أكرب على الكمالية حاجاته إشباع
 السياسة هذه لتحقيق وحدها تكفي ال االقتصاد مصادر يف العمل

 ومتكن والعمل، امللكية من األقوايء متكن إمنا اإلابحة هذه  إ إذ االقتصادية،
 الضعفاء وأما األقوايء، من عمالً  جيد مل من أما. للعمل منهم الواجدين فقط

. األساسية حاجاهتم عوال من وحدها ابإلابحة يتمكنو  ال فإهنم والعاجزو 
 امللكية إابحة أحكام على عالوة أخرى شرعيةًا أحكام شرع ذلك أجل ومن

 أفراد من فرد لكل األساسية احلاجات مجي  إشباع تضمن العمل، وإابحة
اً فرد الرعية أفراد مجي  على الثروة توزي  ضمن قد وبذلكاً. كليًا  عإشبا الرعية
اً كليًا  إشباع األساسية احلاجات مجي  إشباع التوزي  هذا يف يضمن حبيثًا فرد
 على الكمالية حاجاته إشباع من الرعية أفراد من فرد كل متكني جاعب إىل
اً ترقيع األساسية اتاحلاج ضماعة جيعل مل اإلسالم أي فهو. مستطاع رقد أكرب
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 فعلت كما معينة فئات هبا خص وال معينة، ثغرات تعاجل جعلها وال للنظام،
 فأحكام النظام، أحكام منًا أحكام جعلها وإمنا الدولة، واشرتاكية الرأمسالية
 كلها الشؤو  رعاية وأحكام النفقة، وأحكام العمل، وإابحة امللكية إابحة
 منها يتكو  االقتصادي والنظام. واألدلة ري التش يف متساوية شرعية أحكام
 وهي معينة، ثغرات ال حالة كل تعاجل وهي. والسنة الكتاب هبا جاء وكلها
 الرأمسالية وبني بينه شاس  بو  إذ  فهناك. خاصة لفئات وليست الرعية جلمي 
 اإلعتاج أدوات ملكية يف املساواة جيعل مل عهإ مث. الدولة اشرتاكية وبني وبينه

 يؤدي هذا أل  احلقيقية، االشرتاكية فعلت كما للناس العيش ضماعة ساسأ
 وأابح امللكية ،اإلسالم أي ،أابح وإمنا ضماعته، إىل ال العيش ختفيض إىل

. الكامل العيش من اإلابحة هبذه يتمكنوا مل ملن الكامل العيش وضمن العمل،
 بهاً مقطوع ضماانً  للعيش منه بد ال ما لكل الكامل العيش ضماعة جعل عهإ مث

 غري عظام أي إليه يصل أ  ميكن ال مما وذلك. احلاالت مجي  ويف فرد لكل
 احلاجات وضمن للفرد األساسية احلاجات ضمن ولذلك. اإلسالم عظام

 .كلها للرعية األساسية
 اإلسالمي الشرع عظر يف فإهنا األساسية احلاجات هذه هي ما أما
 والثاين. بذاته الرعية أفراد من فرد لكل سيةاألسا احلاجات - أحدمها: قسما 

 فهي فرد لكل األساسية احلاجات أما. كلها للرعية األساسية احلاجات -
 هي الثالث هذه. واملسكن وامللبس املأكل هي أي واملأوى، واللباس الطعام

 واحد عن االستغناء إعسا  أي يستطي  وال فرد، لكل األساسية احلاجات
 حقوقه منًا حق بوصفه أيخذه إعسا  لكلًا حق إشباعها كا  ولذلك منها،
 األساسية، املشكلة هي األساسية احلاجات هذه فإ . إليها يصل أ  جيب اليت
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 هناك تبق مل فرد لكل وفرت فإذا. املشكلة هذه يعاجل الذي هو وتوفريها
 يف الثالث هبذه األساسية احلاجات اإلسالم حدد وقد. أساسية مشكلة
 جلمي  األساسية احلاجات هذه مجي  إشباع وضمن واضحة، صرحية عصوص

 يكو  أ  وضمن ،اً أيض الصرحية عصوصه يفاً قطعي ضماانً اً فرداً فرد الرعية أفراد
 .كذلك الصرحية عصوصه يفاً كلياً  إشباع اإلشباع هذا

 اليت النصوص أ  فهو األساسية احلاجات هي هذه أ  على الدليل أما
: يقول تعاىل فاهلل. واملسكن وامللبس ملأكلا يف جاءت إمنا جاءت   

                  ويقول :             ويقول :
               ويقول :           ويقول :

            ويقول :           .والرسول 
: ويقول «وَِكْسَوتـُُهنَّ  ِرْزقـُُهنَّ  َعَلْيُكمْ  َوََلُنَّ »: يقول وسلم وآله عليه هللا صلى

 يف اا نآمِ  َأْصَبحَ  َمنْ »: ويقول «َوَطَعاِمِهنَّ  ِكْسَوِِتِنَّ  يف  ِإَلْيِهنَّ  ُُتِْسُنوا َأنْ  َوَحق ُهنَّ »
َا يـَْوِمهِ  ُقوتُ  ِعْنَدهُ  َبَدنِهِ  يف  ُمَعافا  ،ِسْرِبهِ  َيا َلهُ  ِحيَزتْ  َفَكَأَّنَّ نـْ  «ِبََذاِفريَِها الد 
 اِبَِ  ئُ فِ طْ يُ  اءٍ مَ  ةَ بَ رْ شُ وَ  ه،تَ عَ وْ جَ  اِبَِ  دُ سُ يَ  زٍ بْ خُ  رةَ كسْ  الَّ إِ  مآدَ  نِ بْ اِل  سَ يْ لَ »: ويقول

 فهذه. «لضْ فَ  وَ هُ فَـ  كَ لِ ذَ  ىلَ عَ  ادَ زَ  امَ وَ  ه،تَ رَ وْ عَ  اِبَِ  رُت سْ يَ  رْتٍ سِ  ةعَ طْ قِ وَ  ،هُ أَ مَ ظَ 
 املأكل هي األساسية احلاجات أ  على وواضحة صرحية داللة تدل النصوص
 .الكمالية احلاجات من فهو عليها زاد وما واملسكن، وامللبس

 األساسية احلاجات هذه إشباع ضمن قد اإلسالم أ  على الدليل وأما
 علىًا فرض العمل جعل أعه فهوًا قطعي ضماانً ًا فردًا فرد الرعية أفراد جلمي 
 إذا أي األساسية، احلاجات هذه من شيء ينقصه كا  إذا الذكور من القادر
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: تعاىل هللا قال. للنفقةًا حمتاج كا            ، هريرة أيب وعن 
َيْحَتِطبَ  َأَحدُُكمْ  يـَْغُدوَ  أَلَنْ »: يقول  هللا رسول مسعت: قال  َظْهرِهِ  َعَلى فـَ

ر   النَّاسِ  َعنِ  َيْستَـْغِنَ وَ  ،ِمْنهُ  فـَيَـَتَصدَّقَ   «َمنَـَعهُ  َأوْ  َأْعطَاهُ  رَُجَلا  َيْسَألَ  َأنْ  ِمنْ  َلهُ  َخيـْ
َلهُ  َأَحدُُكمْ  َيَُْخذَ  أَلنْ »: قال  النيب عن العوام بن الزبري وعن َيْأِتَ  َحبـْ  ِبُْزَمةِ  فـَ
َيِبيَعَها َظْهرِهِ  َعَلى بِ احْلَطَ  ر   َوْجَهُه، ِِبَا الِلَُّ  فـََيُكفَّ  فـَ  النَّاسَ  َيْسَألَ  َأنْ  ِمنْ  َلهُ  َخيـْ

 يف خري ال إذ التفضيل، أفعل مبعىن ليست هنا خري وكلمة. «َمنَـُعوهُ  َأوْ  َأْعَطْوهُ 
 من فكل. الثناء قبيل من هنا هي وإمنا االكتساب، على القدرة م  السؤال
 على لينفق يعمل أ  عليه وجب للنفقةًا حمتاج وكا  العمل علىًا قادر  كا 
 القادر هلذا ضماعة للنفقة احملتاج الذكور من القادر على الفرضية فهذه. عفسه

 النفقة اإلسالم فرض الفرضية هذه جاعب وإىل. األساسية حاجاته إلشباع
 عاجزة أم بالكس على قادرة كاعتأ سواء فقرية كاعت إذاًا مطلق لألعثى
 كذلك وفرضها ،اً مطلق النفقة هلا فرض بلًا كسب عليها جيعل مل فإعه. عنه

 كأ   فعالً  الكسب عنًا عاجز  أكا  سواءًا فقري  كا  إذا الذكور من للعاجز
 العمل علىًا قادر  كا  كأ ًا  حكمًا عاجز  كا  أم العمل، على قادر غري كا 
 .فقةالن له جتب عاجز منهما فكل جيده، ال ولكنه

 احلاجات هذه إبشباع يقوم الذي من أي ابإلعفاق، يقوم الذي من أما
 منها أبدلةًا واضحًا تعيين الشرع عينه فقد واملسكن، وامللبس املأكل: األساسية

 أ  على هذا تعيينه يف وعصًا استنباط منه استنبط ما ومنها الداللة صريح
 على للزوجة النفقة ضففر . الثالث احلاجات هذه هو عليه الواجب اإلعفاق
: تعاىل قال واملسكن، وامللبس املأكل أبهنا وبينها الزوج        
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         ذلك بعد قال مث :               وقال 
: تعاىل                         وقال  :« ََّعَلْيُكمْ  َوََلُن 

 ِكْسَوِِتِنَّ  يف  ِإلَْيِهنَّ  ُُتِْسُنوا َأنْ  َوَحق ُهنَّ »:  وقال «وَِكْسَوتـُُهنَّ  ِرْزقـُُهنَّ 
 الزوج، على للزوجة النفقة وجوب يف صرحية النصوص فهذه. «َوَطَعاِمِهنَّ 
: واملسكن وامللبس املأكل هي الواجبة النفقة أ  يف وصرحية    ، 

: تعاىل هللا قال ،أبيهم على لألوالد النفقة وفرض «ِكْسَوِِتِنَّ َوَطَعاِمِهنَّ »    

               َبةَ  بِْنتَ  ِهْندَ  َأنَّ »: عائشة وعن  َرُسولَ  يَ  قَاَلتْ  ُعتـْ
 َأَخْذتُ  َما ِإالَّ  َوَوَلِدي َيْكِفيِن  َما يـُْعِطيِن  سَ َوَليْ  َشِحيح   رَُجل   ُسْفَيانَ  َأابَ  ِإنَّ  الِلَِّ 
 هريرة أيب وعن «اِبْلَمْعُروفِ  َوَوَلَدكِ  َيْكِفيكِ  َما ُخِذي: فـََقالَ  يـَْعَلمُ  اَل  َوُهوَ  ِمْنهُ 
ر   اْلُعْلَيا َواْلَيدُ  ِغنا  تـََركَ  َما الصََّدَقةِ  َأْفَضلُ »:  النيب قال: قال  اْلَيدِ  ِمنَ  َخيـْ

 َويـَُقولُ  ُتطَلَِّقِن، َأنْ  َوِإمَّا ُتْطِعَمِن  َأنْ  ِإمَّا: اْلَمْرَأةُ  تـَُقولُ  ،تـَُعولُ  ِبَنْ  َواْبَدأْ  لس ْفَلى،ا
 .«َتَدُعِن  َمنْ  ِإَل  َأْطِعْمِن : ااِلْبنُ  َويـَُقولُ  َواْستَـْعِمْلِن، َأْطِعْمِن  اْلَعْبدُ 

 والنفقة. أبيهم على لألوالد النفقة وجوب يف صرحية النصوص فهذه
. الزوجة عفقة عصوص من ذلك يفهم كما واملسكن وامللبس املأكل هيًا شرع

: تعاىل قال ،أوالدمها على ولألم لألب النفقة وفرض            
 َوِإنَّ  َكْسِبهِ  ِمنْ  الرَُّجلُ  َأَكلَ  َما َأْطَيبَ  ِإنَّ »: قال  النيب أ  عائشة عن وروي

 ثَّ  أُمَّكَ  ثَّ  ُأمَّكَ »: قال أبر؟ من سأله لرجل  النيب وقال «َكْسِبهِ  ِمنْ  َلَدهُ وَ 
: قوله يف تدخل فالنفقة. «فَاأْلَقْـَربَ  اأْلَقْـَربَ  ثَّ  َأاَبكَ      من أل 

 من أل  «أَبـَر   َمنْ »: قوله يف وتدخل حاجتهما، عند عليهما اإلعفاق اإلحسا 
 فيه ذكر قد «َأَكلَ  َما َأْطَيبَ  ِإنَّ »: وقوله حاجتهما، عند عليهما قاإلعفا الرب
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 من واحد شيء ذكر قبيل من االكتفاء، ابب من النفقة مجي  به ويراد األكل
 وأ  كسبه من الرجل أعفق ما أطيب أ  أي مجيعها هبا واملراد املعروفة األشياء
 يستنبط النصوص فهذه. لألبوين النفقة وجوب على دليل فهو كسبه من ولده
 وامللبس املأكلًا شرع والنفقة ،امهأوالد على واجبة لألبوين النفقة أ  منها

: تعاىل قال لقريبه احملرم الرحم ذي القريب على النفقة وفرض. واملسكن    

         قوله بعد :                     

      .الرسول أ  وروي  أَْنِفْقهُ »: قال دينار، عندي سأله لرجل قال 
: قَالَ . آَخرُ  ِعْنِدي قَالَ  َأْهِلك، َعَلى أَْنِفْقهُ : قَالَ  آَخرُ  ِعْنِدي قَالَ  نـَْفِسَك، َعَلى
 َوَأَخاك، َوُأْخَتك كَوَأابَ  ُأمَّك تـَُعولُ  ِبَنْ  َواْبَدأْ »:  وقال «َخاِدِمكَ  َعَلى أَْنِفْقهُ 

 بن هبز وعن. اإلعفاق يف الكالم أل  ابلنفقة ابدأ يعين وهو «َأْدََنك َأْدََنك ثَّ 
؟ َمنْ  الِلَِّ  َرُسولَ  يَ  قـُْلت»: قال جده عن أبيه عن حكيم : قَالَ  ُأمَّك،: قَالَ  أَبـَر 
: قَالَ  ُأمَّك،: قَالَ  َمْن؟ ثَّ  الِلَِّ  َرُسولَ  يَ : قـُْلت: قَالَ  ُأمَّك،: قَالَ  َمْن؟ ثَّ : قـُْلت
 يكرب معد بن املقدام وعن «فَاأْلَقْـَربَ  اأْلَقْـَربَ  ثَّ  َأاَبك: قَالَ  َمْن؟ ثَّ : قـُْلت
 ثَّ  ِِباَبِئُكمْ  يُوِصيُكمْ  ثَّ  ِِبُمََّهاِتُكمْ  يُوِصيُكمْ  الِلََّ  ِإنَّ »: يقول  النيب مسعت: قال

  النَِّبَّ  أََتى أَنَّهُ »: جده عن منفعة بن كليب وعن. «فَاأْلَقْـَربِ  اِبأْلَقْـَربِ 
؟ َمنْ  الِلَِّ  َرُسولَ  يَ : فـََقالَ   الَِّذي َوَمْواَلك َوَأَخاك، َوُأْخَتك َوَأاَبك ُأمَّك: قَالَ  أَبـَر 
 مجي  يف موجودة الرحامة تكو  أ  أي «َمْوُصوَلة   َورَِحم   َواِجب   َحق   َذاكَ  يَِلي

 .املذكورين
 ذي قريبه على واجبة القريب عفقة أ  منها يستنبط النصوص فهذه

 له املولود على الوارث عطف يف واضح اآلية يف وجوهبا دليل أل  احملرم، الرحم
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: قال إذ النفقة وجوب يف          بقوله ذلك على عطف مث :
              . َأْهِلك َعَلى أَْنِفْقهُ »: قال يثاألحاد ويف» .
: تعاىل هللا قول بدليل احملرم، القريب فيها يدخل أهل وكلمة       

    .وقوله :         وقوله :        وقوله :    

         وقوله :              . على أعفقه معىن فيكو 
 قوله مثل فهو أقرب: وأدىن «َأْدََنك َأْدََنك ثَّ »: وقال أقاربك، على أي أهلك

 واملراد «فَاأْلَقْـَربَ  اِبأْلَقْـَربِ  ثَّ » ،«فَاأْلَقْـَربَ  اأْلَقْـَربَ  ثَّ »: اآلخرين احلديثني يف
: وقال الرب، يف تدخل والنفقة «ر  أَبَـ  َمنْ »: وقال. األقارب ذلك من

    ِبَنْ »: وقال يوصيكم، من التعبري هذا مثل يف تدخل والنفقة 
 «َمْوُصوَلة   َورَِحم  »: وقال. اإلعالة هي بل هنا، اإلعالة يف تدخل والنفقة «تـَُعولُ 
 احملرم، الرحم ذي قرابة هي املعتربة القرابة أ  ومعناه «فَاأْلَقْـَرب اأْلَقْـَربَ »: وقال

 ذي قريبه على القريب عفقة وجوب علىًا شرعي دليالً  النصوص هذه فتكو 
 حتصلها النفقة وهذه. واملسكن وامللبس املأكل هيًا شرع والنفقة. احملرم الرحم
 على حكم فلو. الديو  سائر على مقدمة وتعترب عليه، فرضت ممناً جرب  الدولة
 حتصيل على النفقة حتصيل يقدم فقة،بن عليه وحكم آلخر، عليه بدين رجل

 وإال منه الدين حصل مال الرجل لدى بقي فإ  ،أوالً  النفقة فتحصل الدين،
: فقال املعسر عظارإب أمر هللا أل  وذلك. الدين وأجل للنفقة ماله صرف   

                     .ما فيها ينظر ومل النفقة بدف  أمر ولكنه 
 وحكم اإلعسار، دعوى فيه تقبل وال حيصل النفقة فحكم. فرضت قد دامت
 عليها له وكا  امرأته عفقة عليه وجبت ومن. اإلعسار دعوى فيه تقبل الدين
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 ذلك، فله موسرة كاعت فإ  عفقتها، مكا  بدينه عليها حيتسب أ  فأراد دين
 يقضيه أ  فله حق عليه من أل  الدين، حيتسب أ  ورضيت هي وافقت إذا
 ذلك، له يكن مل موسرة غري كاعت وإ  ماله، من وهذا شاء، أمواله أي من
 هللا وأل  عنها، يفضل ال وهذا قوته، من الفاضل يف جيب إمنا الدين قضاء أل 
: بقوله املعسر عظارإب أمر تعاىل            ، مبا إعظارها فيجب 
 أو أابه أو ابنه كا  أب  امرأته غري عفقته عليه وجبت من كا  إ  أما. عليها
 وجبت من على دين النفقة عليه وجبت ملن كا  إ  فإعه وارث، أي أو أخاه
 ال ألعه ومين ، ذلك له ليس فإعه عفقته، مكا  بدينه عليه حيتسب أ  وأراد له

 عليه جيب ال احلال هذه ويف الغىن، عدم حال يف إال الزوجة، لغري النفقة جتب
: اآلية بصريح الدين سداد                         فيجرب 
 وهذا. دين من عليه له مبا النفقة له من عظارإ على وجيرب النفقة إعطاء على
 ضما  على أي النفقة، ضما  علىًا حريص الشرع كا  مدى أي إىل يبني

 .األساسية احلاجات إشباع
 ضمن قد حمرم رحم ذي وكل واألبناء واألبوين للزوجة النفقة  وبضما

 رحم له يوجد ال من إال الرعية أفراد جلمي  األساسية احلاجات مجي  إشباع
 هلما الشرع احتاط قد احلالتا  وهاات . اإلعفاق عن هؤالء عجز إذا وإال حمرم،
 عليه بجت ممن أحد وجود عدم حال ففي. حمددة معينةًا أحكام هلما وشرع
 هاتني يف النفقة الشرع أوجب اإلعفاق يستطي  ال ولكنه وجد أو النفقة،
 هللا رسول قال: قال هريرة أيب عن. الدولة على أي املال بيت على احلالتني
 :« َْنا، َكَلًّ  تـََركَ  َمن  ال الذي الضعيف والكل «َفِلْلَورَثَةِ  َماالا  تـََركَ  َوَمنْ  فَِإلَيـْ
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َا»: قال  النيب أ  هريرة أيب عنو . والد وال له ولد  َماال َوتـََركَ  َماتَ  ُمْؤِمنٍ  فََأّي 
ْلرَيِْثهُ  ْلَيْأِتِن اا َضَياع َأوْ اا َديْن تـََركَ  َوَمنْ  َكانُوا، َمنْ  َعَصبَـُتهُ  فـَ  يف قال «َمْوالهُ  فََأَنَ  فـَ

 احلديث هذا شرح يف اخلطايب وقال العيال"ًا أيض "والضياع: احمليط القاموس
 ضياع ذوي ترك أي املصدر بلفظ امليت خلفه ملن وصف "وهو: الضياع عن
 النفقة وهذه. الدولة على واجبة النفقة أ  على دليل فهذا. هلم" شيء ال أي

 مقدم هلا الصرف بل أموال، صرف من الدولة على جيب ما كباقي ليست
 أي والعدم، الوجود حال يف املال بيت على مستحقة وهي صرف، كل على
 يوجد مل وإ  للنفقات صرف مال فيه وجد فإ  يوجد، مل أم مال فيه وجد إ 
 منهم وحتصلها املسلمني على ضرائب تفرض أ  الدولة على وجب مال فيه

 بيت على جيب مما النفقة أل . للنفقات بصرفها وتقوم الضرائب كسائر ابلقوة
 احلديثني من رفظاه املال بيت على وجوهبا أما. املسلمني على جيب ومما املال

: وسلم وآله عليه هللا صلى الرسول فلقول املسلمني على وجوهبا وأما. السابقني
َا» ُهمْ  َبرَِئتْ  فـََقدْ اا َجائِع اْمُرؤ   ِفيِهمُ  َأْصَبحَ  َعْرَصةٍ  َأْهلِ  َأّي   تـََباَركَ  الِلَِّ  ِذمَّةُ  ِمنـْ

 على فدلاً جازماً طلب فكا  ابلذم ومقرو  الطلب يتضمن إخبار وهو «َوتـََعاَل 
 املال بيت يف يوجد مل إ  اخلليفة على وجب ولذلك. املسلمني على فرض أعه
 بصرف ويقوم وحيصلها الضرائب يفرض أ  النفقة هلم جتب ملن للصرف مال

 وجب وحتصيلها الضرائب فرض اعتظار من الضرر خيف وإذا. الواجبة النفقة
 هلم وجبت ممن الضرر يهمعل خيشى ملن للصرف ماالً  تقرتض أ  الدولة على

 هللا رسول قال: قال عباس ابن عن روي ملا فرض، الضرر إزالة أل  النفقة،
 :« َأَضرَّ  َضارَّ  َمنْ »: وسلم وآله عليه هللا صلى وقال «ِضَرارَ  َواَل  َضَررَ  اَل 
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 لنفقةا هلم وجبت عمن الضرر يزيل والذي «َعَلْيهِ  الِلَُّ  َشاقَّ  َشاقَّ  َوَمنْ  ِبِه، الِلَُّ 
 بدفعها لتعجل تقرتض أ  الدولة على وجب وهلذا هلم، بدفعها التعجيل هو
 من النفقة صرف ضما  علىاً حريص الشرع كا  مدى أي إىل يبني وهذا. هلم
 كل لذلك واحتاط صرفه عليها جيب ما ألزم من فجعلها الدولة، قبل

 عدم حال يف إال الدولة على النفقة يوجب مل الشرع  إ يقال وال. االحتياط
 يفقر وهذا النفقة، بدف  أوالً  األقارب فألزم النفقة، دف  األقارب استطاعة
 اخنفاض إىل ويؤدي قريبهم وبني بينهم مال من لديهم ما ابقتسام األقارب
 على الشرع يوجبها مل النفقة أل  لكذ يقال ال. اجلمي  عند املعيشة مستوى
. الكمالية وحاجاته األساسية اتهحاج عن يفضل ما لديه كا  إذا إال القريب

 عليه جتب فال الكمالية حاجاته عن يفضل ما لديه يوجد ال كا  من أما
 من هوًا شرع والقادر. دفعها على القادر على إال جتب ال النفقة أل  النفقة،
 هو ما حسب الكمالية وحاجاته األساسية حاجاته عن يفضل مال لديه كا 

 وزواج ومسكن وملبس مأكل من فيه يعيش يالذ جمتمعه يف ملثله معروف
 املسيب بن سعيد عن البخاري أخرج فقد. حاجاته لقضاء يركبه وما وخادم

رُ »: قال  النيب عن عنه هللا رضي هريرة أاب مس  أعه  َعنْ  َكانَ  َما الصََّدَقةِ  َخيـْ
 اْلَيدُ »: قال  النيب عن عنه هللا رضي حزام بن حكيم وعن. «ِغنا  َظْهرِ 

ر   ُعْلَياالْ  رُ  تـَُعوُل، ِبَنْ  َواْبَدأْ  الس ْفَلى، اْلَيدِ  ِمنْ  َخيـْ . «ِغنا  َظْهرِ  َعنْ  الصََّدَقةِ  َوَخيـْ
 به يستغين ما هنا والغىن. للنفقة هي إمنا والصدقة سواء، والنفقة والصدقة
 كلها حاجاته إلشباع جمتمعة يف ابملعروف كفايته قدر هو مما اإلعسا 
: ىلتعا هللا وقال. اليةوالكم األساسية               .وقال 
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ْليَـْبَدأْ اا َفِقري  َأَحدُُكمْ  َكانَ  ِإَذا»: وسلم وآله عليه هللا صلى الرسول  فَِإنْ  بِنَـْفِسهِ  فـَ
 من هي إمنا فالنفقة. «قـََرابَِتهِ  فـََعَلى َفْضل   َكانَ  فَِإنْ  ِعَياِلهِ  فـََعَلى َفْضل كانَ 

 ما لديه كا  ومن. حاجاته عن يفضل ما لديه من على فتجب لفضل،ا
 عن فضل ولديه الكمالية حاجاته يشب  كا  من أي حاجاته، عن يفضل
 اخنفاض أي يسبب فال معيشته، مستوى على منه املال صرف يؤثر ال ذلك
 على ال الدولة على وجبت الكمالية، احلاجات عن فضل يوجد مل فإذا. هلا

 النفقة فرض يف املعيشة مستوى اخنفاض وال اإلفقار يرد ال لذلكو . القريب
 .الكمالية حاجاهتم عن يفضل الذي الفضل من األقارب على

 إشباعاً فرداً فرد الرعية جلمي  ضمن قد اإلسالم أ  يتبني كله هذا ومن
 شاملة النفقة وجعل الوجه هذا على النفقة إبجياب األساسية حاجاهتم مجي 
 الدليل أما. إعسا  لكل األساسية احلاجات وهي واملسكن أكلوامل امللبس
 فإعهًا كليًا  إشباع األساسية احلاجات هذه إشباع يكو  أ  ضمن أعه على
: يقول تعاىل فاهلل النفقة، أدلة يف ظاهر                    

      وملبس مأكل من مثله عفقة عن عرف امب هنا ابملعروف ومعىن 
 َيْكِفيكِ  َما ُخِذي»: هلند وسلم وآله عليه هللا صلى وقال. الناس لدى ومسكن

 من الناس عند معروف هو مبا يكفيها ما أبخذ فأمرها «اِبْلَمْعُروفِ  َوَوَلَدكِ 
 َوتـُُهنَّ وَِكسْ  ِرْزقـُُهنَّ  َعَلْيُكمْ  َوََلُنَّ »:  وقال. فحسب كفايتها وليس كفايتها،

 يف معروف هو ما حسب تكو  أبهنا والكسوة الرزق حدد فقد «فِ و رُ عْ مَ لْ ابِ 
 احلاجات إشباع هو املراد أب  فيه واضح كله فهذا. الناس بني اجملتم 

 إبطالق يكتف ومل واملسكن وامللبس املأكل أوجب إذ ،اً كليًا  إشباع األساسية
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 يكتف ومل «َيْكِفيكِ  َما»: الرسول فقال الكفاية بقدر جتب أهنا بني بل إجياهبا
 اجملتم  يف الناس عند معروف هو مبا تكو  أب  الكفاية هذه حدد بل بذلك
 وصف بل وسكت يكفيك ما يقل مل الرسول أ  أي. فحسب الكفاية وليس

 خذي أي «اِبْلَمْعُروفِ  َوَوَلَدكِ  َيْكِفيكِ  َما»: فقال ابملعروف كفاية أبهنا الكفاية
 يف الناس عند ولدك وملثل ملثلك معروف هو ما حسب تكفيك اليت النفقة
: القرآ  يف يقول تعاىل فاهلل. اجملتم        احلديث يف يقول والرسول :

 على ظاهر دليل وهذا «اِبْلَمْعُروفِ  َوَوَلَدكِ  َيْكِفيكِ  َما»: ويقول «اِبْلَمْعُروفِ »
 هذا يكو  وأ  األساسية احلاجات مشبعة أي كافية تكو  أ  جيب النفقة أ 

اً أيض وهذا. النفقة له فرضت الذي الشخص معيشة مستوى حسب اإلشباع
 أ  له جعل الشرع فإ  اليتيم، مال من اليتيم مال يتوىل من عفقة يف ظاهر
: تعاىل فقالًا كليًا  إشباع األساسية حاجاته يشب  ما أيخذ      

                                             

      وأ  عفسه، على اإلعفاق حق أي األكل حق له جعل فقد 
 أي اجملتم ، يف الناس عند عفقته من معروف هو ما حسب اإلعفاق هذا يكو 
 أ  على دليل كله وهذا. مثله كفاية من الناس عند عرف مبا كفايته بقدر

 وامللبس املأكل: األساسية احلاجات هذه توفري ضمنت قد الشرعية النصوص
 املستوى يفًا كليًا  إشباع احلاجات هذه مجي  يشب  الذي ابلقدر واملسكن

 من له يلزم ما الطعام من جعل ولذلك. اجملتم  يف عليه املنفق عليه الذي
 حبسب طبخ وأدوات أواين من الناس عند وفمعر  هو ما حسب أدوات
 وما غاز، أو وبرتول وقود من الطبخ ألدوات يلزم وما فيه، يعيش الذي الوسط
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 ابلنملية احلاضر الوقت يف يسمى مما صحو  خزائن من األدوات لوض  يلزم
 حسب وأاثث فراش من له يلزم ما املسكن من وجعل ذلك، أشبه وما والبوفيه

 وطنافس ومكاتب وكراسي وسرر خزائن ومن الناس، عند معروف هو ما
 الكسوة من وجعل فيه، يعيش الذي الوسط حبسب ذلك وغري وستائر وأرائك

 وما والدهوانت واألقالم واملساحيق والطيب والعطور الزينة أدوات من يلزم ما
 هو ما حسب ذلك وغري ومرآة خزائن من واستعماهلا األدوات هذه لوض  يلزم

 للمأكل يلزم ما وجعل فيه، يعيش الذي الوسط حبسب الناس عند معروف
 جمتمعه يف معروف هو ما حبسب أكثر أو واحد خادم من واملسكن وامللبس
 من على هلم معروف هو ما حسبًا أيض اخلدم هؤالء عفقة وجعلت ألمثاله،
 طالب أيب بن علي عن البخاري أخرج فقد. النفقة من ألهنا النفقة عليه جتب
َها فَاِطَمةَ  َأنَّ »: عنه هللا رضي  فنفقة. «اا َخاِدم َتْسأَلُهُ   النَِّبَّ  أََتتْ  السَََّلم َعَليـْ

 واملسكن والكسوة الطعام ةثالثال األمور تستكمل أ  هي ابملعروف الكفاية
 النفقة له جتب من فيه يعيش الذي اجملتم  يف الناس عند معروف هو ما كل

 قد «اِبْلَمْعُروفِ »: كلمة أل  ابملعروف، ايةالكف درجة إىل يصل استكماالً 
 َما»: الكفاية إىل مضافة احلديث يف وجاءت واحلديث، القرآ  يف كررت
 قد األساسية احلاجات إشباع أ  على دليل وهذا. «اِبْلَمْعُروفِ  َوَوَلَدكِ  َيْكِفيكِ 
 اً.كلياً  إشباع يكو  أ  الشرع ضمن

 من أما. بذاته فرد كلل األساسية احلاجات ضما  حيث من هذا
 الدولة على جعل الشرع فإ  كلها للرعية األساسية احلاجات ضما  حيث
 فرد، كل حاجات خبالف فهي. األساسية احلاجات هذه توفري ضما  مباشرة
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 األقارب، علىًا إلزام النفقة بفرض الشرع ضمنها قد فرد كل حاجات أل 
 جيب دين أوىل ألهنا الديو ، ابقي حتصل مما أبشد يدفعوها مل إ  منهم حتصل
 على ألجلها ضرائب تفرض أ  الدولة وخول الدولة، على جعلها مث دفعه،

 فإ  كلها للرعية األساسية احلاجات أما. للفقراء دفعها لضما  املسلمني
 َعنْ  َوَمْسؤول   رَاعٍ  اإِلَمامُ »:  فقال مباشرة، الدولة على جعلها قد الشرع
 هي ما أما. كلها للرعية األساسية احلاجات توفري سؤوليةامل من وجعل «َرِعيَِّتهِ 
 الصالة عليه قال. والتعليم والتطبيب، األمن،: فهي األساسية احلاجات هذه

َا يـَْوِمِه، ُقوتُ  ِعْنَدهُ  َبَدنِِه، يف  ُمَعافا  ِسْرِبِه، يف اا آِمن َأْصَبحَ  َمنْ »: والسالم  َفَكَأَّنَّ
َيا َلهُ  ُزِوَيتْ  نـْ  فجعل. أساسية حاجات والنفقة والصحة األمن جعل قدف «الد 
 األساسية احلاجات من فيكوان  كالقوت، أساسية حاجة والصحة األمن
 أيب عن البخاري أخرج فلما األساسية، احلاجات من التعليم كو  وأما. للرعية
 َكَمَثلِ  ِم،َوالِعلْ  اَلَُدى ِمنَ  ِبهِ  الِلَُّ  بـََعَثِن  َما َمَثلُ »: قال  النيب عن موسى
َها َفَكانَ  ،اا َأْرض َأَصابَ  الَغْيثِ  بـََتتِ  املَاَء، َقِبَلتِ  ة  نـَْقبَ  ِمنـْ  َوالُعْشبَ  الَكَْلَ  فَأَنـْ

َها وََكاَنتْ  الَكِثرَي،  َفَشرِبُوا النَّاَس، ِِبَا الِلَُّ  فـَنَـَفعَ  املَاَء، َأْمَسَكتِ  َأَجاِدُب، ِمنـْ
َا ُأْخَرى، طَائَِفةا  َهاِمنْـ  َوَأَصاَبتْ  َوَزَرُعوا، َوَسَقْوا  َوالَ  َماءا  َتُِْسكُ  الَ  ِقيَعان   ِهيَ  ِإَّنَّ
 َوَعلََّم، فـََعِلمَ  ِبهِ  الِلَُّ  بـََعَثِن  َما َونـََفَعهُ  الِلَِّ  ِدينِ  يف  فـَُقهَ  َمنْ  َمَثلُ  َفَذِلكَ  َكَْلا، تـُْنِبتُ 
 هذا ففي. «ِبهِ  ُأْرِسْلتُ  الَِّذي الِلَِّ  َدىهُ  يـَْقَبلْ  َولَْ  ،اا رَْأس ِبَذِلكَ  يـَْرَفعْ  لَْ  َمنْ  َوَمَثلُ 

 يف ابلغيث إايه ورفضهم له الناس قبول يف والعلم اهلدى الرسول شبَّه احلديث
 األساسية احلاجات من والغيث اعتفاعها، وعدم به واعتفاعها له األرض قبول
 األساسية، احلاجات من العلم أ  على يدل فهو. والعلم اهلدى فكذلك للناس
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 «اجْلَْهلُ  َويـَُبثَّ  اْلِعْلُم، يـُْرَفعَ  َأنْ  السَّاَعةِ  َأْشَراطِ  ِمنْ »: الرسول قول هذا ويؤيد
 أ  إىل يشري فإعه ،«اجلَْهلُ  َوَيْظَهرَ  الِعْلُم، يَِقلَّ  َأنْ  السَّاَعةِ  َأْشَراطِ  ِمنْ »: وقوله
 من أعه على يدل وذلك الدعيا، هذه عمار اعتهاء عالمة من العلم فقدا 

 فإعه الدين، ملعرفة ضرورية فإهنا اإلسالم، علوم يف كا  وإ  وأعه. الضرورايت
 أ  يظهر هذا ومن. كل يف الضرورة جبام  للناس الضرورية العلوم عليها يقاس
 كو  وأما. األساسية احلاجات من الشرع جعلها قد والتعليم والتطبيب األمن
 الواردة األدلة يف فظاهر به، متقو  أ  الدولة علىاً فرض األساسية احلاجات هذه
 معروف فإعه البالد، عن الدفاع وهو اخلارجي، لألمن فبالنسبة. ذلك يف

 لألمن وابلنسبة. اجلهاد آايت ومن غزواته يف  الرسول فعل من ومشهور
 ديتاملع على العقوابت أحكام ومن  الرسول فعل من معروف الداخلي

 وغري «َحَرام   َعَلْيُكمْ  َوَأْمَواَلُكمْ  ِدَماءَُكمْ  ِإنَّ  َأاَل »:  قوله ومن الناس على
اً قدر  املعلمني رزق إعطاء على الصحابة إمجاع اععقد قد للتعليم وابلنسبة. ذلك
 صدقة عن شيبة أيب ابن طريق عن روي فقد. هلمًا أجر  املال بيت منًا معين

 مو علي معلمني ثالثة ابملدينة "كا : قال عطاء بن الوضية عن الدمشقي
 هذا وفوق شهر"، كل عشر مخسة منهم واحد كل يرزق عمر فكا  الصبيا ،

 أسرى من األسري فداء جعل وسلم وآله عليه هللا صلى الرسول فإ  هذا وقبل
. الدولة على واجبة أهنا على يدل مما املسلمني أبناء من عشرة تعليم بدر

 َتَداَوْوا الِلَّ  ِعَبادَ »:  فقال ابلتداوي أمر قد الرسول فإ  للتطبيب وابلنسبة
 يف وهو املباحات، من فهو «َدَواءا  َأو ِشَفاءا  َلهُ  َوَضعَ  ِإالَّ  َداءا  َيَضعْ  لَْ  الِلََّ  فَِإنَّ 

 الرعية، شؤو  أعظم من البد  معافاة فإ  الرعية، شؤو  من شأ  هعفس الوقت
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َمامُ » :احلديث بنص الدولة على واجبة الرعية شؤو  ورعاية  َوُهوَ  عٍ رَا  اإْلِ
 توفري عدم أ  على. الدولة علىًا واجب الطب توفري فيكو  «َرِعيَِّتهِ  َعنْ  َمْسُؤول  
 قال الدولة، على واجبة الضرر وإزالة الضرر، إىل يؤدي الناس جملموعة الطب
 :« علىًا واجب التطبيب كا ًا  أيض الناحية هذه فمن. «َوِضَرارَ  َضَررَ  اَل 

 الشؤو  من شأانً  كوعه انحية من الدولة لىع واجب فالتطبيب. الدولة
 فكا  الناس على ضرر التطبيب توفري عدم أ  انحية ومن رعايتها، الواجب

 إليه أهدي  الرسول فإ  هذا وفوق. الدولة علىًا فرض الناحيتني هاتني من
 ومل هبا يتصرف ومل له اهلدية جاءت الرسول فكو  للمسلمني، فجعله طبيب
 املسلمني لعامة هو مما اهلدية هذه أ  على دليل للمسلمني، جعلها بل أيخذها
 .له وليست

 األساسية األمور من والتطبيب والتعليم األمن: ةثالثال األمور فهذه
 سواء، والغين للفقري واجبة وهي هلم، توفريها الدولة على الواجب الناس جلمي 
 كا  للمعلمني ف د الذي املال أ  يرد مل وألعه للناس، أساسية حاجة ألهنا
 وكذلك. والغين الفقري يشمل عام فهو للتعليم، كا  بل فقراء أوالد لتعليم
 غري. التطبيب ومثلها والضعيف، والقوي والغين الفقري الناس جلمي  هو األمن
 يوفرها أ  أحد مين  ال ولكن للجمي  توفريها الدولة على جيب كا  وإ  أعه

 أييت أ  له وجيوز لبيته، أو لهًا خاصًا حارس يقيم أ  للشخص فيجوز لنفسه،
 للمعلم جيوز كما أبجرة خاص طبيب عند يتداوى أ  له وجيوز ألوالده، مبعلم

 أخذ جواز وأما فظاهر، ةأجر  احلارس أخذ جواز أمااً. أجر  أيخذ أ  وللطبيب
اا  َأْجر  َعَلْيهِ  َأَخْذتُْ  َما َأَحقَّ  ِإنَّ »: قال أعه  النيب عن روي فلماًا أجر  املعلم
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 أخذ جواز وأما. التعليم لنفسه املرء يوفر أ  جواز على يدل مما «الِلَِّ  ِكَتابُ 
 َلهُ  َوَأَمرَ  َفَحَجَمهُ اا ُغََلم  النَِّب   َدَعا»: قال أعس عن روي فلما أجرة الطبيب

 هبا يتطبب اليت األدوية من الوقت ذلك يف احلجامة وكاعت «َصاَعْيِ  َأوْ  ِبَصاعٍ 
 .التطبيب لنفسه يوفر أ  جواز على دلي مما

 الرعية أفراد جلمي  األساسية احلاجات مجي  إلشباع الضما  هو هذا
. الناس جلمي  الالزمة األساسية احلاجات إشباع وتوفري ،اً كليًا  إشباعًا فردًا فرد

اً  حتقق األحكام هبذه حتققت قد اإلسالم يف االقتصادية السياسة تكو  وهبذا
 حقيقة العاجزين الفقراء عفقة وضما  للقادرين، أعمال إجياد فإ اً. كلي

 فرد لكل األساسية احلاجات مجي  إشباع ضما  هبا يتحقق ،اً حكم والعاجزين
 .اإلسالم يف االقتصادية السياسة حتقق يتم وبه ،اً كلياً  إشباع الرعية أفراد من
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 االقتصادية التنمية أو الثروة زيدة

 متعلقة غري االقتصادية املشاري  إبجياد الثروة دةزاي كاعت وإ  إعه
 أ  إال عاملية، وهي املعلومات على يةنمب هي وإمنا احلياة، يف النظر بوجهة
 ففي. املشاري  تلك إعشاء يف السري اجتاه على تؤثر احلياة يف النظر وجهة
 الشركاتو  األفراد كاهل على اإلعتاج مشاري  تقوم اأمريك مثل الرأمسالية البالد
 روسيا مثل الشيوعية ومنها االشرتاكية البالد يف أما الدولة، كاهل على وليس
 األفراد، كاهل على وليس وحدها الدولة كاهل على تقوم اإلعتاج مشاري  فإ 
 سياسة اختذت إذا اإلسالمية البالد ويف. هبا ابلقيام لألفراد يسمح ال بل

 من اإلعتاج مشاري  تتأثر أ  بد ال االقتصادية سياستها اإلسالم يف االقتصاد
 تقضي الزراعية املشاري  ففي. احلياة يف اإلسالمية النظر بوجهة إعشاؤها حيث

 كاهل على اإلعتاج مشاري  تكو  أ  ابألراضي املتعلقة الشرعية األحكام
 من هو ما الزراعية األراضي يف يوجد ال ألعه الدولة، كاهل على وليس األفراد
 هذه يف للدولة مكا  فال. الدولة ملكية من هو ما وال مة،العا امللكية
 ملا هلم إعاعة أمواالً  الفالحني من العاجز إبعطاء تقوم الدولة أ  إال. املشاري 

 الفالحني وأعطى أهلها بيد الفتح بعد األرض أبقى اخلطاب بن عمر أ  ثبت
 القنوات، وإجياد السدود كإقامة العمراعية املشاري  وأما. املال بيت من ماالً 

 حسب ولكن هبا تقوم الدولة فإ  ذلك شاكل ما أو النموذجية وكاملزارع
 فإ  الصناعية املشاري  وأما. فردية الزراعية املشاري  تظل وعليه. املوازعة أحكام

 هو ما تصن  اليت املصاع  تقوم أب  تقضي ابملصاع  املتعلقة الشرعية األحكام
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 كاهل على تكو  أ  يصح وال الدولة كاهل على العامة امللكية يف داخل
 كاهل على تكو  فإهنا العامة امللكية يف تدخل ال اليت املصاع  وأما. األفراد
 البعض يقوله ما يرد ال ذلك وعلى. هبا تقوم أ  للدولة جيوز ولكنه األفراد
 يقوله ما أو اإلعتاج، يف اخلاص القطاع على العام القطاع يغلب أ  جيب

 يرد ال ععم ذلك، شاكل ما أو اخلاص للقطاع اجملال ععطي أ  بجي اآلخرو 
 هو وما الدولة كاهل على هو ما حددت الشرع أحكام أل ًا مطلق هذا مثل
 كاهلهم على يكو  أ  األفراد مين  وما اإلعتاج مشاري  من األفراد كاهل على
 قطاعال من يكو  أ  جيب ما فقضية. كاهلها على يكو  أ  للدولة جيوز وما
 يف يرد وإمنا ،اً شرع فيها مبتوت اخلاص القطاع من يكو  أ  جيب وما العام

 العام القطاع من تكو  أ  جتوز فإهنا العامة، امللكية من ليست اليت املصاع 
 أييت وحدها احلالة هذه ففي. اخلاص القطاع من تكو  أ  فيها األصل ولكن

 به قيامها أ  ترى مبا الدولة تقوم أ  جيوز أم أصلها على تبقى هل: االجتهاد
 اإلعتاج مبشاري  القيام يكو  أ  جيب ذلك وعلى. البالد مصلحة من هو
 إقامته يف أعه رغم الشرعية األحكام حسب إعشاؤها حيث منًا أيضًا سائر 
 والعلمية الفنية الناحية من بسواء سواء اأمريك يف هو كما روسيا يف فهو عاملي
 أ  جيب وكذلك امللكية، حيث من أي عشاءاإل حيث من ختتلف ولكنها
 يف البحث يكو  أ  جيب األساس هذا وعلى. اإلسالم بالد يف احلال تكو 

 .االقتصادية التنمية أو الثروة زايدة مواضي 
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 الزراعية ةسالسيا
 وتسلك الزراعي، اإلعتاج زايدة على األصل يف الزراعية السياسة تقوم

 األرض، إعتاج لزايدة احملاوالت جتري أب  عميقالت طريق إحدامها: طريقا  عادة
 .تزرع اليت املساحات تزداد أب  التوسي  طريق واثعيهما

 األساليب واعتشار الكيماوية املواد ابستعمال فيحصل التعميق أما
 الالزم املال الدولة وتعطي. وحتسينه البذار بتوفري والعناية املزارعني، بني احلديثة

 واملواد والبذار اآلالت من يلزمهم ما شراء أجل مناً قروض وليس هبة للعاجزين
 اً.مؤثر اً تشجيع ذلك شراء على القادرين تشج  وأ  اإلعتاج، لزايدة الكيماوية
 وإبقطاع وحتجريها، املوات األرض إحياء بتشجي  فيحصل التوسي  وأما

 ساحاتم ميلكو  أوًا أرض ميلكو  ال ممن الزراعة على للقادرين أراضي الدولة
 من الفور وعلىًا رب ج األرض وأبخذ األراضي، من يدها حتت مما وذلك قليلة
 والتوسي ، التعميق: األمرين وهبذين. متتالية سنوات ثالث أرضه يهمل من كل

 أ  غري. الزراعية السياسة يف األصل ويتحقق الزراعي اإلعتاج زايدة حتصل
 عوعية وهي أال اإلعتاج، زايدة عدب أتيت الزراعية السياسة يف فرعيةًا أمور  هناك

 الغريب االستعمار عن تفصل أ  بد ال اإلسالمية البالد أ  وذلك. اإلعتاج
 يف جيعلها وحده وهو به، القيام عليها يتحتم ما أبسط وهذا الغريب النفوذ وعن
 يف مجيعها تتوحد أ  هلا بد ال فإعهًا وأيض. الغربية الدول م  دائم كفاح وض 
 وفوق. واملنافقني العمالء م  مرير كفاح وض  يف جيعلها وهذا ،واحدة دولة
 أمة بوصفها أجلها من وجدت اليت رسالتها حلمل ترج  أ  بد ال فإعه هذا

 جيعلها وهذا اإلسالم، لنشر العامل إىل اإلسالمية الدعوة محل وهي أال إسالمية،
 يرتتب ما تحملل اقتصادايً  تتهيأ أ  بد فال. الكفار م  دائم جهاد حالة يف

 تقومًا أيض هذا جاعب وإىل. واجلهاد الكفاح ميداين يف الغمرات خوضها على
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 إىل صناعية بثورة ابلقيام املادي التقدم أساس على فيها الثروة زايدة سياسة
. التقدم يف احلربة رأس هي الصناعة تكو  أ  شرط على الزراعية الثروة جاعب
 ثالثة يف اإلعتاج زايدة مستهدفة الزراعية السياسة تكو  أ  بد ال كله وهلذا
 :هي أمور

 الزمة الغذائية املواد أ  وذلك. الغذائية املواد يف اإلعتاج زايدة - أوالً 
 قحط طروء حالة يف البالد عن اجملاعة خطر إلبعاد السكا  من املزيد إلطعام
 راءج من اقتصادي حلصار البالد تعرضت إذا ما حالة ويف األمطار، واحنباس
 حيتم أخرى إسالمية بالد يف جماعات حدوث حالة ويف اجلهاد، أو الكفاح
 اإلعتاج لزايدة اجلهد يبذل أ  جيب هنا ومن. ابلغذائية ابملواد إغاثتها الواجب

 وعالوة. احليواعية الثروة يف أو الزراعية الثروة يف سواء الغذائية، املواد حقل يف
 يتأتى ال وهذا اخلارج، من شراءها يلزمنا الغذائية املواد عقصا  فإ  هذا على
 العملة فإ  صناعية بثورة القيام عباشر أ  بد ال أعنا ومبا. صعبة بعملة إال

 للمواد وال للزراعة وليس الصناعية للثورة يلزم ما لشراء عوفرها أ  جيب الصعبة
 .الغذائية املواد إعتاج بزايدة العناية يلزماً أيض فلهذا. الغذائية

 والصوف كالقطن للكساء الالزمة املواد يف اإلعتاج زايدة -ًا اثعي
 ال اليت األساسية احلاجات من ألعه ،اً جد ضروري هذا فإ . واحلرير والقنب
 من عشرتيها ال حىت البالد، يف توفريها من بد ال واليت عنها االستغناء ميكن
 ما أحوج فيه نحن الذي الوقت يف الصعبة العملة من مثنها لدف  فنضطر اخلارج
 عن عبعد وحىت. الصناعية ابلثورة للقيام يلزم ما لشراء الصعبة للعملة عكو 
 حلصار البالد تعرضت إذا ما حالة يف اللباس إىل واحلاجة العري خطر الناس

 .املنطقة يف عمالئها قبل من أو الكافرة الدول قبل من اقتصادي
 أكاعت سواء البالد خارج واقأس هلا اليت املواد يف اإلعتاج زايدةاً: اثلث

 غريمها من أم واحلرير كالقطن الكساء مواد من أم كاحلبوب، الغذائية املواد من
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 على التام احلرص من بد وال. ذلك وغري املعلبة والفواكه والتمور كاحلمضيات
. إليه اآلعية احلاجة لشدة احلال ويفًا فور  ابلذات الباب هذا يف اإلعتاج زايدة
 يوجد فال معدوم، هو بلًا معدوم يكو  يكاد الصناعي اإلعتاج أل  وذلك
 توجد الًا زراعيًا إعتاج عصدر مل فإذا للخارج، للتصدير صناعي إعتاج عندان
 منها عصدر مل فإذا زراعية، ثروة مجلتها يف ثروتنا أل  للتصدير ثروة لدينا

 على يؤثر وهذا صعبة، عملة على احلصول علينا الصعب من يصبح للخارج
اً عقود دامت ما عملتنا على كذلك ويؤثر الصناعية ابلثورة القيام يف عملنا
 حنصل أ  عستطي  ال األخرى للدول بضاعة عصدر ال حني ألعنا. وثيقة ورقية
 على للحصول العاملية األسواق يف عملتنا لبي  فنضطر الدول، تلك عملة على
 بشكل العاجل التفكري من بد ال كا  هنا ومن الصناعية، للثورة الالزمة املواد
 على للحصول العاملية األسواق يف مطلوب هو فيما اإلعتاج زايدة يف جدي
 .الصناعية الثورة أجل من الصعبة العملة

 مثل من العمرا  مشاري  حيث من أما. اإلعتاج زايدة حيث من هذا
 هبذه قامي أ  يصح ال فإعه ذلك شاكل وما االرتوازية واآلابر واألقنية السدود
 وإال عنه، االستغناء ميكن وال ضروري هو مبا إال احلاضر الوقت يف املشاري 
 يف زراعية بثورة القيام املراد ليس ألعه وذلك. موجود هو ما وترميم إصالح
 لزايدة كافية عناية الزراعية ابلثروة والعناية صناعية بثورة القيام املراد بل البالد،
 إال يكو  ال وهو املادي، التقدم إجياد هو تصادياالق اهلدف أل . اإلعتاج
. الصناعية ابلثورة إال بلد أي يف تقدم العامل يف حيصل مل بل الصناعية، ابلثورة
 هي الصناعة تكو  أ  علىًا مع الصناعية والثورة الزراعية ابلثورة القيام وأما
 لثروةا بني تقارب هناك يكو  حني حيصل هذا فإ  التقدم، يف احلربة رأس

 هي الصناعة جتعل أ  علىًا مع فيهما الثورة فتقوم الصناعية، والثروة الزراعية
 ،مادايً  متأخرة بالد فإهنا اإلسالمية البالد مثل يف أما. التقدم يف احلربة رأس
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 اجلهد يوجه أ  جيب وهلذا صناعة، فيها توجد تكاد وال الزراعة على تقوم وهي
 جاعب إىل هبا القيام أل  الزراعية ابلثورة يقام ال أ و  الصناعية ابلثورة القيام إىل

 ويضعفها، الصناعية الثورة حساب على يكو  إمنا الصناعية رةو ابلث القيام
 الصناعي التقدم من حيد هو بل البالد تقدم علىًا ضرر  هبا القيام فيكو 
 للزراعة اإلسالمية البالد صرف الغربية الدول خطط من كا  ولذلك. ويعوقه

 يف العايل السد وإقامة. ضعيفة تبقى حىت التقدم عن لتعوقها عليها تشجيعهاو 
 هلما بتمويلها عليهما االستعمارية الدول وتشجي  سوراي يف الفرات وسد مصر
 القيام جيوز ال هنا ومن. الريّ  مشاري  مجي  ومثلهما ذلك على مثال أقرب
 زايدة حيقق ما إال املال من اعليه ينفق وال اجلهد من تعطى وال الزراعية ابلثورة
 ببناء الدولة تقوم أ  يصح ال هذا وعلى. املوجودة الزراعية الثروة يف اإلعتاج
 عنه، االستغناء ميكن وال ضروري هو ما إال اآلابر وحفر األقنية وفتح السدود

 .منها موجود هو ما وإصالح برتميم تقوم وأ 
 املصلحة وجه علىًا قمستح مصرفه كا  ما أ  الشرعي احلكم أ  على

 اثعية طريق كفتح وجوده عدم من ضرر األمة ينال وال البدل دو  واإلرفاق
 إقامة أو به، االكتفاء ميكن غريه موجود اث  مستشفى فتح أو غريها، موجود
 من ذلك غري أو اإلعتاج يزيد كا  وإ  وجوده، عدم من الناس يتضرر ال سد

 إذا أي العدم، دو  ابلوجود معترب له صرفال استحقاق فإ  العمراعية املشاري 
 أ  هلا يصح ال مال لديها يوجد مل وإذا به، قامت الدولة لدى مال هناك كا 

 القيام أجل من رعاايها من ولو تقرتض أ  يصح وال أجله، من ضرائب تفرض
 ال وهلذا الصناعية، ابلثورة للقيام إليه حمتاجو  األايم هذه يف الدولة ومال. به

 عدم كا  إذا إال الزراعي اإلعتاج لزايدة جديدة عمراعية مبشاري  القيام يصح
 .للبالداً ضرر  يسبب هبا القيام
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 الصناعية السياسة

 ويسلك الصناعية، البالد من البالد جعل على الصناعية السياسة تقوم
 ابقي توجد ومنها ،أوالً  اآلالت صناعة إجياد هو واحد طريق ذلك إىل

 تصن  اليت املصاع  إبجياد شيء، كل وقبل ،أوالً  يباشر  أ أي. الصناعات
 تؤخذ البالد صناعة من اآلالت توفر بعد مث وخالفها، موتورات من اآلالت
 البالد جلعل آخر طريق توجد وال. املصاع  ابقي منها وتصن  اآلالت هذه
 مالقيا عدم مث شيء، كل وقبل أوالً  اآلالت بصناعة ابلبدء إال صناعيةًا بالد
 إجياد أب  القول أما. البالد يف املصنوعة اآلالت من إال مصن  أي إبجياد
 احلاجات بصناعة عبدأ أ  بد فال طويل وقت إىل حيتاج اآلالت صناعة

 اآلالت صناعة تعويق منها يراد دسيسة وهو هراء، قول فهو األساسية،
 روابأو  ملصاع ًا سوق تظل حىت االستهالكية الصناعات إىل البالد وصرف

 خرجت حني القيصرية روسيا فإ  القول، هذا يكذب الواق  أ  على. اأمريكو 
 لديها عشأت قد تكن ومل أورواب، على عالة كاعت األوىل العاملية احلرب من

 اإلعتاج حتسني منه طُلب قد أبعه لينني عن ينقل عهإ حىت اآلالت، صناعة
 احلديثة ابآلالت لزراعةا يف للسري )تراكتورات( حراثة آالت إبحضار الزراعي
 ويف. عستعملها" وحينئذ حنن عنتجها حىت الرتاكتورات عستعمل "لن: فأجاب

 الدولة اليوم هي وها روسيا، يف اآلالت صناعة وجدت ابلطويلة ليست مدة
 إجياد إىل حتتاج اآلالت صناعة  إ والقول. ابلفضاء يتعلق فيماًا صناعي األوىل
 يقصد قول هو ذلك، شاكل وما فنيني، وعمال مهندسني من صناعي وسط

 من فاضل لديها والغربية الشرقية أورواب دول فإ  والتدليس، املغالطة به
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 للبدء احلال يف منهم املئات استحضار فيمكن الفنيني، والعمال املهندسني
 لتعلم شبابنا من اآلالف بل املئات إرسال ميكن هعفس الوقت ويف ابلعمل،
 متناول ويف ميسور، سهل وهذا الفوالذ، وصناعات لة،الثقي اهلندسة صناعة
 املنسوجات كصناعة لنا الضرورية ابلصناعات عبدأ أ  جيب أبعنا والقول. اليد

 منه يقصد ابطل قول هو ذلك شاكل وما احلرير خام وصناعة الورق وصناعة
 شيء أي إىل يلتفت أ  يصح ال وهلذ. الصحيح الطريق عن والتضليل التخدير

 ليس اآلالت صناعة إجياد حنو االجتاه حيصر وأ  االستهالكية صناعاتال من
 لصرف والتضليل اخلداع من أبعواع تقوم الغربية الدول أ  ألحس وإين. غري

اً بالد تصبح أ  وبني بينها واحليلولة اآلالت صناعة عن اإلسالمية البالد
 تنميةال عن األوسط للشرق خاصة االقتصاد يف كتب صدرت فقد. صناعية

 يف يسريوا أ  بد ال أهنم يعتقدو  الناس جيعل بشكل صيغت قد االقتصادية
 املسمى الكتاب أخبثها ومن الصناعي، التقدم مرحلة إىل يصلوا حىت مراحل
 اجملتم  مبرحلة مير أ  بد ال اجملتم  أ  يوحي فإعه االقتصادي( النمو )مبراحل
 الشعيب االستهالك مرحلة مث النضوج مرحلة مث االعطالق مرحلة مث التقليدي

. بزمن متر أ  بد وال هلا تؤهل شروط هلا املراحل هذه من مرحلة وكل. العايل
 يقتن  من فإ . الصناعية الثورة دو  احليلولة منه اهلدف إذ اخلبث غاية يف وهو
 الثورة عن الناس صرف يعين وهذا مبراحل، املرور من بد ال أعه يعتقد به

 هي الصناعية والثورة. الصناعية ابلثورة إال عالج ال أعه ةواحلقيق. الصناعية
 يف اعقالبية بعملية اآلالت صناعة وهي ومنبعها الصناعة رأس زمام تسلم

 تسلم قبل اقتصادي عمل أبي بل صناعة أبي التلهي عدم وهي الصناعة،
 صناعة إلجياد موجهة كلها االقتصادية اجلهود وجعل الصناعة رأس زمام
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 إلجياد منه بد ال ما وسوى الضرورايت سوى شيء أبي يقام وال اآلالت،
 .اآلالت صناعة

 إبجيادها، للتعجيل تدعو أسباب عدة هلا البالد يف اآلالت صناعة إ 
 حيتاجه ما يستورد وهو لآلالت مصاع  فيه توجد ال كله األوسط الشرق فمثالً 
 مصاع  اءإعش على يقبل وهو اأمريكو  أورواب من واآلالت املصاع  من

 يعترب التجارية الناحية من فإعه وهلذا راحبة، سوق فهو كثرية استهالكية
 ال اليت املفتوحة السوق لكسب ضرورايً ًا أمر  اآلالت مصاع  إبجياد التعجيل
 منًا كثري   إ ومثالً . اآلالت صناعة عندان وجدت ما إذا فيها لنا مزاحم
 من الستريادها فنضطر منها جزء   أو اآللة بكسر عطب يصيبها عندان املصاع 
 النفقات هلذهًا فتوفري  طائلة، عفقات يكلفنا وهذااً. كلي اآللة تتعطل أو اخلارج
 من واآلالت املصاع  شراء إ  ومثالً . اآلالت صناعة إبعشاء عقوم أ  جيب
 حنن أوجدان إذا ولكن عالية، أبسعار لنا تباع وهيًا غاليًا مثن يكلفنا اخلارج
 أبرخص واآلالت املصاع  على فنحصل بالدان يف متوفر والنفط اآلالت مصاع 

. اآلالت بصناعة للقيام تدعو أسباب فهناك. اأمريكو  أورواب من عشرتيها مما
 لتحقيق وإمنا لغريها وال األسباب هلذه ال اآلالت صناعة بضرورة عنادي ولكننا
 أمًا رحب هذا تجأع سواء صناعية،ًا بالد بالدان جعل هي معينة اقتصادية سياسة
 صناعة إلجياد فالداف  توجد، مل أم اخلارج يف أسواق هلا وجدت وسواء خسارة،
 تتجه ما هو السياسة هذه حتقيق من واهلدف. السياسة هذه حتقيق هو اآلالت

 بلغ اليت الرأمسالية العيش طريقة من التخلص وهو كلها اإلسالمية البالد إليه
 بضرورة شعور يف اليوم فهم. االعفجار حد من يقرب قدًا حد منها التذمر
 يستوجب وهذا عيشهم، طريقة تغيري بضرورة شعور ويف الغرب، عن فصلهم
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 وعداوته فكيف حصار، أو حرب منه ينتظر مل لو حىت الغرب عن االستغناء
 الطم  عن فضالً  األعماق، أعماق إىل القرو  عرب جذورها متتد للمسلمني

 على النفوذ بسط ويف البالد هذه خريات يف الشره حد إىل يصل الذي
اً بالد البالد جعل هي الصناعية السياسة تكو  أ  بد ال هلذا. املسلمني
 صناعة إبجياد البدء من بد ال هذا أجل ومن الغرب عن لالستغناء صناعية
 طريق عن ال اعقاليب وبشكل صناعية ثورة البدء هذا يكو  وأ  اآلالت،
 مراحل عقط  حىت أو الصناعة يف مسافات عقط  ىتح ابالعتظار وال التدرج
 .الصناعية الثورة وبني بيننا وللحيلولة السري عن لإلعاقة لنا ترسم ومهية

 إمنا الصناعية الثورة فيها حصلت حني أورواب  إ عقول أ  عريد ال
 وقد اأمريك  إ عقول أ  عريد وال اآلالت، صناعة فيها وجدت حني حصلت
 الثورة فيها حصلت حني مادايً  تقدمت إمنا دول لعدة مستعمرة كاعت
 ثورهتا تكتمل مل روسيا  إ عقول أ  عريد وال اآلالت، بصناعة ةيعالصنا

 بصناعة الصناعية الثورة فيها حصلت أ  بعد إال القيصرية ضد الشيوعية
 ومسكتة، قاطعة وبراهني حمسوسة أمثلة وهو هذا عقول أ  عريد ال اآلالت،

 ابلثورة القيام عليها حيتم البالد تعيشه الذي الواق   إ عقول أ  عريد وإمنا
 إذا إال إليه املرء يطمئن وال يتم ال الغرب عن فاالعفصال احلال يف الصناعية
 منه واملصاع  اآلالت السترياد حاجة يف دمنا وما الغرب، عن االستغناء حصل
. وسيطرته فوذهع إلعادة بل به، ربطنا إلعادة الفرص الغرب لدى ستظل فإعه

 إقامة إىل املبادرة يعين وهذااً. حتميًا أمر  الصناعية ابلثورة القيام كا  لذلك
 ثورة العمل يكو  حىت اعقاليب بشكل بل تدريج وبدو ًا رأس اآلالت صناعة
 .صحيحة صناعية
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 البالد جعل هي الصناعية السياسة كاعت إذا: وهو سؤال يرد قد وهنا
 اآلالت صناعة إبجياد األمر أول يف اجلهود رحص هي أي صناعية،ًا بالد

 مبا عفعل فماذا الصناعات، ابقي منها فتوجد اآلالت توجد حىت واالعتظار
 السياسة حتتم اليت الصناعات يف ععمل وماذا استهالكية، صناعات من عندان

 ذلك على واجلواب ؟مثالً  النفط كاستخراج للدولة،اً ملك تكو  أ  االقتصادية
 من واحدة فيها فليس ،اً مصنعًا بلد ليست مجلتها يف اإلسالمية بالدال أ  هو

 ذات الصناعات من طائفة تستقطب اليت أو الكبرية أو الثقيلة الصناعات
 من اآل  حىت مجلتها يف اإلسالمية البالد يف ما وجل املتصلة، احللقات

 السكر وصناعة والنسيج والغزل احللج صناعة هي البارزة احلديثة الصناعات
 وهذه االستهالكية، الصناعات من ذلك وأمثال واخلشب واحملفوظات
 ألهنا هبا، عفعل ماذا سؤال يرد ال ولذلك النشوء، بداية يف تزال ال الصناعات

 جيب بل غريها، عنشئ وال أكربًا شوط فيها عسري ال ولكن هي، كما ستظل
 ابالجتاه وحصرهًا فجائيًا تغيري  الطريق وتغيري موجود هو ما حد عند التوقف
 االسترياد، ابب قفل هو الطريق تغيري معىن ليس ولكن. اآلالت صناعة إلعشاء

 أ  الدولة لرعااي أل  اإلسالم، يف االقتصاد سياسة حسب جيوز ال هذا فإ 
 إجياد هو الطريق تغيري معىن بل وخارجها، البالد داخل من يريدو  ما يشرتوا
 وال منها الشراء حيصل وحينئذ اآلالت، ع مصا كأرقى وجعلها اآلالت مصاع 
 وأما. الدولة متنعه أل  حاجة غري من جتاري بشكلًا طبيعي االسترياد حيصل

 وجوب حتتم ال فإهنا هلا الدولة ملكية االقتصادية السياسة حتتم اليت الصناعات
 من هي احلديد استخراج فصناعة ملكيتها، من األفراد متن  ولكنها ملكيتها
 الدولة تشرتي أ  ملكيتها معىن ليس ولكن الدولة، متلكها اليت اتالصناع
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 أما األفراد، ميلكها ال املصاع  هذه أ  معناه بل احلديد، الستخراج مصاع 
 ال هذه االقتصادية السياسة وحسب مللكها، إمكاعية جتد حني فتملكها الدولة
 مصاع  جيادإل منه بد ال ما إال ملكيتها من هو مما مصاع  الدولة تنشئ
 فإ  حديد، مناجم فيها وتوجد عفط، مناب  البالد يف توجد فمثالً . اآلالت

 فيجب الصناعية، للثورة وخمالف تعويق اآلالت مصاع  إجياد عن هبا االشتغال
 الغري من اخلام احلديد يشرتى وأ  الغري، من والنفط احلجري الفحم يشرتى أ 

 ومصاع  النفط استخراج مصاع  توجد ومنها ،أوالً  اآلالت مصاع  لتوجد
 إبجياد احلال يف يبدأ أ  تقتضي الصناعية الثورة فإ  وعليه. احلديد استخراج
 توجد حىت اإلطالق على غريها صناعة يف يشتغل ال وأ  اآلالت مصاع 
 عندان ما أ  يعين ال هذا أ  غري. األخرى املصاع  آالت منها وتؤخذ اآلالت

 من غريه استخراج ومصاع  تصفيته مصاع و  النفط استخراج مصاع  من
 العمل عن يوقف أ  جيب ذلك شاكل وما البواتس استخراج ومصاع  املعاد 
 تستخرج عفط آابر فيه ليس الذي البلد أ  يعين وإمنا اآلالت، حنن عصن  حىت

 تستخرج مل اليت واملعاد  بعد، منها يستخرج مل اليت النفط وآابر ابلفعل،
 حنن عصن  أ  إىل عنتظر بل لالستخراج، آالت هلا شرتيع ال بعد، ابلفعل

 اليت آبالتنا الصناعات وبسائر املعاد  ابستخراج عقوم وحينئذ اآلالت،
 معاد  فيه أو ابلفعل تستخرج عفط آابر فيه الذي البلد أما. حنن صنعناها
 يف فيه االستمرار من دب فال ذلك، غري صناعات أو ابلفعل، تستخرج
 الصناعات مجي  يف االستمرار من بد وال املعاد ، وسائر فطالن استخراج
 إىل جديد إعشاء ودو  ذلك يف التوسي  دو  ولكن البالد، يف ابلفعل القائمة

 .اآلالت بصناعة حنن عقوم أ 
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 املشاريع َتويل
 جيب اليت املشاري  حددت اإلسالم يف االقتصادية السياسة أ  شك ال

 وحددت العام، القطاع مدى حددت تعبريهم، دح على أو الدولة، تتوالها أ 
 القطاع جمال حددت تعبريهم حد على أو األفراد، يتوالها اليت املشاري 
 للقطاع مكا  وال اخلاص، القطاع جمال هي إمنا الزراعية فالسياسة. اخلاص
 املشاري  ال العمراعية املشاري  وإعشاء ابهلبات املزارعني إمداد سوى فيها العام
 اليت ابلصناعات فيها العام القطاع مدى حمصور الصناعية والسياسة. اجيةاإلعت
 اخلاص، القطاع جمال هو ذلك عدا وما العامة، امللكية يف داخل هو ما تصن 
 معنوية شخصية أي مثل معنوية كشخصية العام القطاع منه مين  ال ولكن

 يف كا  وما مالعا القطاع يف منها كا  ما سواء املشاري ، وهذه. كالشركات
 املشاري ؟ هذه متول أين فمن تقوم، حىت أموال إىل حتتاج اخلاص، القطاع
 األفراد ميلكها اليت للمشاري  أي اخلاص، للقطاع ابلنسبة ذلك على واجلواب
 منهم كل ميول أ  مجاعة ولكل شركة ولكل فرد لكل يرتك فإعه فظاهر،
 داخل من بقروض بغريها، أو ابلقروض سواء يراه، الذي ابألسلوب مشاريعه
. متن  ضرر إىل توصل اليت واملساعدات القروض أ  غري. خارجها من أم البالد
 والذي. وتفصيل حبث إىل حيتاج الذي هو العام للقطاع ابلنسبة اجلواب ولكن
 جيري التمويل أ  هو اإلسالمية البالد يف القائمة احلكومات عليه جتري

 مباشر غري بطريق وإماًا رأس منها مباشرة ماإ اأمريك من جلها خارجية بقروض
 يةأمريك مؤسسة وهو الدويل البنك طريق عن: غريها طريق عن منها تؤخذ أب 
 من يةأمريك أموال فيها ترتكز اليت احلكومات طريق عن أو دويل، اسم حتت
. وفرعسا إجنلرتا من قروض هناك وتوجد. واليااب  وإيطاليا الغربية أملاعيا مثل
 األايم يف قامت واليت اإلسالم، بالد يف إلقامتها يعمل اليت ملشاري ا وجل

 .اخلارجية القروض على متويلها يف تعتمد األخرية،
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 األجنبية القروض أخطار
 على طريق أخطر هو املشاري  لتمويل اخلارجية القروض طريق إ 
 مارالستعًا طريق وكا  عاعت ما البالء من منه األمة عاعت وطاملا البالد،
 فرعسا احتلت وما الديو ، طريق عن إال مصر إجنلرتا استعمرت وما. البالد
 الدولة على عفوذها الغربية الدول بسطت وما الديو ، طريق عن إال توعس

 قبل الغربية الدول كاعت وقد. الديو  طريق عن إال أايمها أواخر يف العثماعية
 الدين طريق عن تدخل مثًا قرض املال إعطاء أسلوب تسلك العاملية احلرب
 سنة بني احلكومة اقرتضتها اليت القروض توالت مصر ففي. البالد يف لتتغلغل
 بعثة فجاءت ،مليوانً  وتسعني مخسة حنو بلغت حىت م1875 وسنة م1864
 إعشاء إصالحها لضرورة واقرتحت مصر مالية لفحص م1875 سنة كيف

 إالًا قرض يعقد وال شورهتا،مل اخلديوي خيض  وأ  ماليتها، على للرقابة مصلحة
 للديو  املخصصة املبالغ لتسلم م1886 سنة الدين صندوق وأعشئ مبوافقتها،

 عظام وأعشئ املصرية احلكومة داخل أجنبية حكومة فكاعت احمللية، املصاحل من
 على الرقابة يتوىل أ  مقتضاه من وكا  ،اً أيض السنة هذه يف الثنائية الرقابة
 واآلخر للحكومة العامة اإليرادات ملراقبة إجنليزي أحدمها مراقبا  املصرية املالية
 خمتلطة وزارة أتليف إىل الثنائية الرقابة تطورت مث. املصروفات ملراقبة فرعسي
 لوزارة فرعسي واآلخر املالية لوزارة إجنليزي أحدمها أوروبيا  وزيرا  يدخلها
 توعس ويف. القروض يقطر  عن مصر الستعمار اإلجنليز وصل وهكذا. األشغال

 الدين بلغ سنوات سب  من أقل ويف أورواب، من لالستداعة هناك الباي اجته
 للتدخل حجة ذلك األوروبية الدول فاختذت فرعك مليو  ومخسني مائة

 من مرسوم وصدر وإيطاليا إجنلرتا ووافقتها مالية جلنة تشكيل فرعسا واقرتحت
 موظف يرأسها وإيطاليني وإجنليز فرعسيني من بتشكيلها م1870 سنة الباي
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 اليت املرافق وإدارة الفوائد وحتديد الدين توحيد مهمتها وجعلت توعسي
. توعس الستعمار الفرعسيو  وصل الطريق هذا وعن. الدين هلذا خصصت
 .الغربية الدول طريقة العموم على هذه وكاعت

 إبرسال  تكو  فإهنا اليوم الغربية القروض فيها تعطى اليت الطريقة أما
 مث االقتصادية، البالد أبسرار اإلحاطة أي املالية البالد مقدرة ملعرفة خرباء
 ارتباك وتنتظر الدين تعطي ال فهي. القروض عليها تنفق اليت املشاري  حتديد
 اليت الطريقة حتدد هي بل البالد على يدها لوض  وسيلة تتخذه حىت الدولة
 تؤدي حىت معينة وشروط معينة ي مشار  بفرض والفقر االرتباك هبا حيصل

 تعني مل إ  هذااً حمقق عليها النفوذ بسط ليكو  الغىن إىل ال الفقر إىل القروض
 مل وهلذا. البلدا  بعض يف حصل كما اإلعفاق على ليشرفوا ا أمريك موظفني

 دليل وأكرب اقرتضت، اليت البالد يف الفقر زايدة إال أخذت اليت القروض تنتج
 من املاليني آالف أخذت منها كالً  فإ . ومصر وإيرا  ياترك ذلك على

 يف االقتصادية حالتها فإ  ذلك وم  فحسب، املاليني مئات ال الدوالرات
. اآل  منها اقتصادايً  أحسن القروض أخذ قبل كاعت هناإ حىت ملحوظ أتخر
 ويف احلكومات تقدمها اليت الرمسية التقارير يف ابرز وإيرا  تركيا يف وهو
 طلب يف تركيا وزراء رئيس نوعوإي عصمت وتصرحيات املسؤولني، رحياتتص

 على دليل خري السابق اإليراين الوزراء رئيس أميين علي وتصرحيات املعوانت،
 تكو  أ  بدل اقتصادايً  وتركيا إيرا  لتأخريًا سبب كاعت يةمريكاأل القروض أ 

 التأخر إخفاء حتاول تنشر اليت األرقام مغالطات فإ  مصر وأما. هلا معينة
 مصر يف األمة حال ولكناً. فشيئًا شيئ مصر فيه ترتدى الذي االقتصادي

 على ينامو  الذين واملئات احلسايب، امليزا  واضطراب املصري اجلنيه ووض 
. احلاصل االقتصادي التأخر على حمسوس شاهد القاهرة شوارع يف األرصفة
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 الفقر سببت قروضهم أب  يصرحو  ينيمريكاأل من وكثريًا بعيد عذهب لنا وما
 ألقى م1962 سنة )يوليو( متوز 12 فبتاريخ. منهم اقرتضت اليت للبلدا 
 اجتماع يف خطاابً  يةمريكاأل العليا احملكمة قضاة أحد دوغالس وليام القاضي
 عتيجةًا سوء حالتها ازدادت كثرية  دوالً  هناك "أب  فيه أعلن سياتل يف ماسوين
 الدول تلك يف املسؤولني كبار أصبح "لقد: وقال ية"مريكأ مساعدة لتلقيها
 الشعب عامة أفراد أخذ ذاته الوقت ويف ية،مريكاأل للمساعدة عتيجة أثرايء

 مكاعتها تفقد أخذت املتحدة الوالايت "إ : يقول وأضاف "اً جوع يهلكو 
 عكافح وأيزهناور تروما  عهد يف كنا لقد ،اقتصادايً  املتخلفة الدول يف
 وقد. والدوالرات والبنادق والقنابل ابلطائرات البالد خارج يوعيةالش

 أعمال لتمويل وليس اإلقطاعيني مكاعة لرف  املالية املساعدات استخدمت
 يف وليس اإلقطاع زعماء مساعدة يف املساعدات تلك صرفت وقد اإلصالح،
 عهأ يبني أل  كاف وحده فهذا. اقتصادية" عدالة حتقيق على الشعب مساعدة

 على عالوة ألعه املشاري ، إقامة يف األجنبية القروض على االعتماد اإلجرام من
 ابلفعل ذلك حصل كما البالد على النفوذ لبسط وسيلة اختاذها يف خطرها

اً فقر  القروض هذه تنتج أ  إىل تؤدي إعطائها يف اجلديدة الطريقة فإ  قبل، من
 .غىن توجد أ  بدل

 وبسط البالد على اأمريك الستيالء أسلوب يه إمنا يةمريكاأل والقروض
 أسلوب فاختذت ففشلت، العسكرية املساعدات جربت فقد. عليها عفوذها

 كل هلا حيقق األسلوب هذا أ  ووجدت. فنجحت املشروطة غري املساعدات
 غري تظل املشروطة غري املساعدات أ  وضح فلقد. شروط من تريده ما

 من ما عسبة تقوم عندما كذلك تظل ال ولكنها جزئية، دامت ما مشروطة
 يرتبط وعندما املساعدات، هذه على النمو املتخلفة الدولة يف التنمية مشاري 
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 تقيد بل. املساعدات تلك ابستمرار جذرايً ًا ارتباط احليوية املشاري  تلك تنفيذ
. عليه سيطرهتا وبسط البلد ذلك على عظامها تنفيذ من اأمريك متكن بشروط
 إىل الكالم عطاق من الغد جمتم  إقامة أجل من الصراع عن التعبري لاعتق فلقد
اً سالح ابلتايل املشاري  هذه وأصبحت والتصني ، التنمية مشاري  عطاق
 املشاري  هذه هبا تصاب ةعكس أية وأصبحت املتناحرة، القوى يد يفًا سياسي
 دات،مساع ليست فهي. تنفيذهاب يقوم الذي النظام وفلسفة لسياسة ةعكس
 سياستها به لتفرض القروض تعطي اليت الدولة يد يف سياسي سالح هي وإمنا

 غايتها ختفي ال اأمريكو . القروض هذه أيخذ الذي البلد على عظامها وفلسفة
 املوضوع اهلدف أب  تصرح الرمسية التقارير يف فإهنا القروض، إعطاء من

 وأوائل م1962 عام رأواخ ففي. احلر( )العامل وأمن اأمريك أمن هو للقروض
 االقتصادية املساعدات حول ضجة اأمريك يف قامت م1963 العام هذا

 جلنة إىل أشهر بضعة منذ كندي فأوكل فعاليتها، وحول اخلارجية والعسكرية
 حول بدراسة القيام كالي، لوشاس اجلنرال يرأسها الشخصيات، كبار من

 هذه حتقيق أي اليتها،فع زايدة إمكاعية كيفية وحول اخلارجية املساعدات
 استمرت ذلك من وابلرغم. أجله من أعطيت الذي اهلدف املساعدات،

 م1963 سنة آذار شهر من األخري األسبوع ويف. املساعدات حول الضجة
 األسبوع يف كندي للرئيس قدمته الذي تقريرها كالي اجلنرال جلنة عشرت
 أ  التقرير هذا يف جاء ومما. أبسبوع عشره قبل أي املذكور، آذار من الثالث
 "أمن هو أساسه على تعطى الذي واملقياس املساعدات إعطاء من اهلدف

 جلمي  عام املقياس وهذا احلر"، العامل وسالمة وأمن القومي املتحدة الوالايت
 هو املقياس هذا إ  اللجنة وقالت والعسكرية، منها االقتصادية املساعدات

 حىت املساعدات إلدارة اقرتاحات تقدم هيو  املساعدات، هلذه أصالً  املوجود
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 حسب وتعطى هلا، املوضوع اهلدف ابجتاه سائرة املساعدات تلك تكو 
. احلر" العامل وسالمة وأمن القومي املتحدة الوالايت أمن "زايدة احملدد املقياس
 مساعدة ليس القروض إعطاء من اأمريك هدف أ  بوضوح يري كله وهذا

 جعل يعين احلر، العامل وسالمة وأمن اأمريك أمن هو اوإمن املتخلفة، البلدا 
 اأمريك مصاحل عن للدفاع وأداة هلا مزرعة لتتخذها اأمريك سيطرة حتت البالد

 أيخذ ال بلد كل على تضغط اأمريك فإ  وهلذا. احلر العامل ومصاحل
 إعدوعيسيا على ضغطت وقد. املساعدات أخذ على جتربه حىت املساعدات
 القروض أخذ على أجربهتا حىت وقالقل ثورات من املتاعب هلا وأوجدت
 رفضت وملا مصر، م  الوحدة قبل سوراي على ضغطت وكذلك هلا، وأخضعتها

 فأجربت مصر م  الوحدة حصلت أ  إىل هلا، املتاعب إجياد حتاول صارت
 8/75 مبلغ مصر م  الوحدة فرتة يف فأخذت القروض، أخذ على حينئذ
 استأعفت مصر عن سوراي فصلت وملا. اقتصادية تمساعدا دوالر مليو 
 أسلوهبا تنفذ ال اأمريك فإ ًا وأيض. القروض ألخذ سوراي على الضغط اأمريك
 اليت القروض على كذلك تنفذه بل فقط، هي تعطيها اليت القروض على هذا

 اليت هي ا،أمريك أي ألهنا القروض، متنح اليت الدولية املؤسسات تعطيها
 أم اأمريك من منحت سواء القروض، إ  مث. الدولية ملؤسساتا على تسيطر

 يف إال تصرف وال املقرضة، املؤسسة أو الدولة مبعرفة تصرف إمنا غريها، من
 ومن. إعتاجية مشاري  يف تصرف وال ،اً غالب عامة وخدمات استهالكية مشاري 

 إخضاعها إىل وإمنا الثروة تنمية إىل يؤدي ال القروض أخذ أ  يتبني كله هذا
 .القروض تعطي اليت الدولة لسيطرة

 اإلعتاجية، للمشاري  تصرف القروض هذه أ  جدالً  فرضنا لو أعه على
 أ  إما القروض أ  وذلك. البالد على خطر هو، حيث من القروض أخذ فإ 
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 فإ  األجل القصرية القروض أما. األجل طويلة أو األجل قصرية تكو 
 حني ألعه فيها، اضطراب إلجياد بالدال عمالت ضرب هو منها املقصود
 يكو  أ  بد ال بل البالد، بعملة سدادها يقبل ال القروض هذه تستحق
 وقد الصعبة، العمالت من وكالمها اإلسرتليين، اجلنية أو ابلدوالر إما السداد
 حاجة يف ألهنا أو لديها، لندرهتا العمالت هبذه التسديد عن البالد تعجز
 عالية أبسعار العمالت هذه شراء إىل فتضطر عاهتالصنا ضرورايت لشراء

 السوق يف قيمتها فتهبط البالد عمالت تضرب وبذلك لعملتها ابلنسبة
 عملتها يف حينئذ فيتحكم الدويل النقد صندوق إىل تلتجئ أل  حينئذ فتضطر
 أكثر ومتلك عليه تسيطر اليت هي ألهنا اأمريك تراها اليت السياسة حسب
 فتخسر رخيصة أبسعار اخلارج يفًا سلع تعرض أل  تضطر أو أسهمه،
 قصد، عن طويلة آلجال توض  فإهنا األجل الطويلة القروض وأما. اقتصادايً 
 بسببها يضطرب ضخمة مبالغ وتصبح ترتاكم حىت استحقاقها عند ويتساهل

 منقولة، أمواالً  أوًا ذهب أوًا عقد تسديدها عن البالد وتعجز احلسايب امليزا 
 وبذلك مصاع ، ورمبا وأراض عقارات من منقولة غري أمواالً  لتسديدها فتضطر
اً مربر  تصلح مصاحل هلا وتصبح البالد يف منقولة غريًا أمالك الدائنة الدولة متلك

 .واالحتالل لالستعمار وسيلة تتخذ مل إذا النفوذ، بسط أو للتدخل
 لكذ على وعالوة. الواق  وصف انحية من القروض أخطار جممل هذا

اً. حرام القروض هذه فتكو  حرام والراب ابلراب إال تؤخذ ال القروض هذه فإ 
 الًا حرام الراب ولكو  األجنبية، القروض على ترتتب اليت األخطار هلذهًا فنظر 
 إعتاجية مشاري  كاعت ولو املشاري  متويل يصح فال القروض، هذه أخذ يصح
 .عفسها البالد نماً ذاتي متول أ  بد ال بل القروض؛ طريق عن
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 االئتمانية التسهيَلت

 تعين اليت االئتماعية التسهيالت أما. األجنبية للقروض ابلنسبة هذا
 من تعترب ال فإهنا مؤجل، بثمن للمشاري  الالزمة واألدوات اآلالت استرياد
 مؤجل بثمن أخذها فيجوز. اخلارجية التجارة من هي بل األجنبية، القروض

 مبعىن بي  مبعاملة بل راب، مبعاملة يكو  ال أ  على حاالً  ف د لو مثنها من أكثر
 املشرتي على الدين ويكتب حاالً  بثمنها اآلالت ىتشرت  أ  يصح ال أعه

 ويقدر عسيئة بثمنها اآلالت تشرتى وإمنا اآل ، جار هو كما ائدتهفوب ابلثمن
 ومثن ،الً حا دف  إذا معجل مثن: مثنني للسلعة جيعل أي ،حاالً  مثنها من أبكثر
 هبذا السند ويكتب املؤجل ابلثمن السلعة فتشرتى. ألجلًا دين أخذ إذا مؤجل
 فيجوزاً. شرع جائزة االئتماعية التسهيالت من املعاملة فهذه. املؤجل الثمن

اً واحد أجالً  مؤجالً ًا ومثن حاالً ًا مثن مثنني، لسلعته جيعل أ  السلعة لصاحب
 املشرتي البائ  يساوم أ  جيوز ولذلك. آجال لعدة ابلتقسيطًا مثن أو ،اً معين
 يقبل الثمنني أبي البائ  املشرتي يساوم أ  وجيوز الشراء، يقبل الثمنني أبي
 معني سعر على اتفقا فإذا ،اً بيع وليست الثمن على مساومة كلها وهذه البي ،
 لفقب املؤجل ابلسعر ابعه أو املشرتي، فقبل احلال ابلسعر املشرتي البائ  وابع

 واملساومة ،اً بيع وليست البي  على مساومة ألعه صحيح ذلك فإ  املشرتي،
اا َقَدح اَبعَ   النَِّبَّ  َأنَّ »: أعس عن روي فقد ساوم،  الرسول فإ . جائزة
  النيب أ  وثبت. مساومة املزايدة وبي  ابملزايدة، أي «َيزِيدُ  َمنْ  بِبَـْيعِ اا َوِحْلس
 يساوموا أ  االئتماعية التسهيالت موضوع يف دولألفرا للدولة فيجوز. ساوم

 من أكثر بثمن مؤجالً  يشرتوها وأ  ،ومؤجالً  معجالً  السلعة مثن على البائعني
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 السلعة يشرتوا أ  هلم جيوز وكذلك. املؤجل ابلثمن السند ويكتب املعجل
 هذه اشرتيت للبائ  املشرتي قال فلو. عسيئة واآلخرًا عقد أحدمها بثمنني
 قال أو بستني عسيئة بعتها البائ  فقال بستني وعسيئة خبمسنيًا عقد السلعة
 عسيئة السلعة هذه اشرتيت له قال لو وكذلك. البي  صح نيسمخبًا عقد بعتها
 فقال الثمن دف  أتخري ألجلًا عقد األصلي مثنها على عشرة بزايدة بستني
 هذا على تحصل إذا االئتماعية فالتسهيالتاً. أيض البي  صح قبلت البائ 
 .بي  مبعاملة بل راب مبعاملة يكو  ال أ  أي القبيل هذا من وكاعت الوجه

 ومثن حال مثن: الواحدة للسلعة مثنني جعل البي  عقد يف جاز وإمنا
 قال البي ، جواز يف الواردة األدلة لعموم عسيئة ومثنًا عقد مثن أي مؤجل،
: تعاىل           عوع حترمي على شرعي عص يرد مل افم. عام وهذا 
 البي  يكو  فإعه حترميه، يف عص ورد الذي مثالً  الغرر كبي  البي  من معني
: تعاىل قوله فعموم. حالالً          أهنا البي  أعواع مجي  يشمل 
 مستثناة ابلنصًا حرام تصبح فإهنا حترميها، يف عص ورد اليت األعواع إال حالل،

 مؤجل، ومثن معجل مثن: للسلعة مثنني جعل حترمي يف عص يرد ومل. العموم نم
 وآله عليه هللا صلى قال فقدًا وأيض. اآلية عموم منًا أخذ حالالً  فيكو 
َا»: وسلم . برضامها البي  ومت ابخليار كاان هنا واملتبايعا  «تـََراضٍ  َعنْ  اْلبَـْيعُ  ِإَّنَّ
 ألجل يومه سعر من أبكثر الشيء بي  زجيو  أعه على الفقهاء مجهرة عص وقد

 قالوا أهنم ومحاد واحلكم طاووس عن وروي الثمن، دف  أتخري ألجل أي النساء
 .أحدمها على فيذهب بكذا، وابلنسيئة بكذا ابلنقد أبيعك: يقول أ  أبس ال

 واآلخر عاجل أحدمها بثمنني ساوم "من: عنه هللا رضي علي قال وقد
 مثنني على املساومة أ  يتبني ذلك ومن. الصفقة" بلق أحدمها فليسم عظ راة  
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 هذا على والبي  جائزة، برضامها أحدمها على العقد إجراء مث الواحدة للسلعة
 املشرتي وقبول مثنني على العقد إجياب إجراء أ  يتبني كما. صحيح الوجه
 لعموم زجائ كذلك فهو ،اً اتمًا تعيينًا ومعينًا ظاهر ًا تبيينًا مبين الثمنني أبحد
: أمحد رواه ما وأما. البي  من النوع هذا حترمي على عص ورود ولعدم األدلة

 عقد يف عقدين وجود منه فاملراد «َصْفَقةٍ  يف  َصْفَقتَـْيِ  َعنْ   النَِّب   نـََهى»
 أو بكذا األخرى داري أبيعك أ  على هذه داري بعتك: يقول كأ  واحد،
 قوله أل . يصح ال فهذا بنتك،ا جينتزو  أ  على أو دارك، تبيعين أ  على
 عقد يف واجتمعا اث  عقد دارك تبيعين أ  على وقوله عقد، داري بعتك
 الدف ، أتخري ألجل الثمن زايدة عن النهي املراد وليس. جيوز ال فهذا واحد،

 داود أبو رواه ما وأمااً. معين أحدمها على والقبول مثنني على اإلجياب جعل وال
َعتـَْيِ  اَبعَ  َمنْ »: قال  هللا رسول أ  من َعةٍ  يف  بـَيـْ  «الرِّابَ  َأوْ  َأوَْكُسُهَما فـََلهُ  بـَيـْ
 مث أجل إىل بثمن سلعة يبيعه أب  واحدة، سلعة يف بيعا  حيصل أ  معناه فإ 
 بزايدة آخر أجل إىل الثمن البائ  يؤجل الثمن دف  وعدم األجل حلول عند
 ابع قد فيكو  آخر، ألجل أزيداً مثن ةالسلع مثن يعترب أي املسمى، الثمن على

 مث السلعة البائ  فيشرتي معني بثمن سلعة يبيعه أ  أو. واحدة بيعة يف بيعتني
 آخرًا بيع السلعة ويبيعه البائ  فيقبل معني أجل إىل الثمن دف  أتجيل يطلب
 بيعتا  وأمثاله فهذا. األجل وينسئ الثمن يزيد أي مسمى أجل إىل أكثر بثمن
 السنن شرح يف جاء وقد. األول الثمن وهو أعقصهما أي أوكسهما فله ةبيع يف

 إىل حنطة قفيز يفًا دينار  يسلفه أ  "هو: احلديث هذا تفسري يف رسال  البن
 إىل علي لك الذي القفيز بعين قال ابحلنطة وطالبه األجل حل فلما شهر،
 على دخل دق الثاين البي  أل  بيعة، يف بيعتني ذلك فصار بقفيزين شهرين
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 فإ  احلديث هذا تفسري يف قيل ومهما. األول" وهو أوكسهما إىل فريد األول
 عقد يف بي  عقدي حصول أي بيعة، يف بيعتني حصول يعني ومفهومه منطوقه

 فال مثنني، على واحد عقد هو وال عقد، يف مثنني يف هو وليس واحد، بي 
 تعين اليت االئتماعية التالتسهي على ينطبق ال أي ابلدين، البي  على ينطبق
. احلال الثمن من أكثر يكو  أ  على مؤجل بثمن واألدوات اآلالت شراء
 تدخل فهي التجارة، من ألهنا جائزة االئتماعية التسهيالت فإ  ذلك وعلى
 بثمن سل  شراء ألهنا القروض أحكام حتت تدخل وال البي  أحكام حتت
 مثنها يف يزاد أ  وجيوز ابلدين،  البي أحكام عليها فتطبق ابلدين، أي مؤجل

 هي كما للدولة جائزة وهي راب، الزايدة هذه تعترب وال احلال يف مثنها عنًا دين
 وتنطبق اخلارجية التجارة يف فتدخل جتارة واقعها حيث من فهي. لألفراد جائزة
 السلعة، منشأ وليس التاجر اتبعية فيها فرتاعى اخلارجية التجارة أحكام عليها
 .قرض عقد وليس بي  عقد هي العقد حيث ومن

 واألدوات اآلالت استرياد تعين اليت االئتماعية التسهيالت فإ  وعليه
 بشأهنا الشرعي واحلكم. القروض غري هي مؤجل بثمن للمشاري  الالزمة واملواد
اً دين مال أخذ فإهنا القروض خبالف. مؤجل بثمن للبي  الشرعي احلكم هو

 الثمن وكتب بثمنًا سلع أخذ أو ،اً حملي أوًا أجنبيًا عقد أخذ سواء معني ألجل
 البالد، على خطرها ثبت القروض هذه. قروض فكله ألجل،ًا دين اآلخذ على

 إىل أوصل إذا املباح أفراد من فرد )كل: بقاعدة عمالً ًا حرام كاعت ولذلك
 املضرة القروض هذه حرمت أي (اً مباح الشيء وبقي الفرد ذلك حرم ضرر
 .فقط
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 القروض يف الشرعي احلكم

 راف  أيب عن. مباح لألفراد ابلنسبة فهو القروض يف الشرعي احلكم أما
 الرَُّجلَ  َأْقِضيَ  َأنْ  فََأَمَرِن  الصََّدَقِة، إِبلُ  َفَجاَءْتهُ  ،اا َبْكر   النَِّب   اْستَـَلفَ »: قال

ِبلِ  يف  َأِجدْ  لَْ  إّنِ : فـَُقْلت َبْكَرُه، ُه، َأْعِطهِ : فـََقالَ اا َراَبِعيّ اا ِخَيار  َلا ْجََ  إالَّ  اإْلِ  فَِإنَّ  إيَّ
 يشاء ممن يقرتض أ  فرد لكل جيوز وهلذا «َقَضاءا  َأْحَسنَـُهمْ  النَّاسِ  َخرْيِ  ِمنْ 

 خيصصه ما يرد ومل عام الدليل أل  األجاعب من أو الرعية من يشاء ما مقدار
 إىل واملساعدات القروض هذه من قرض أوصل إذا أعه غري. عمومه على فيبقى
 املباح أفراد من فرد من ضرر حصل )إذا: بقاعدة عمالً  القرض ذلك حرم ضرر
 .الفرد( ذلك مين 

 وخيشى تنتظر ال اليت األمور يف إال يصح ال فإعه الدولة اقرتاض وأما
 الناس من ضرائب جتم  مث هلا حينئذ فتقرتض أتخريها من اهلالك أو الفساد

 من خيشى وال تنتظر اليت األمور أما. أخرى واردات من تسدها أو وتسدها،
 حىت تنتظر بل تقرتض أ  هلا جيوز ال فإعه ضرر، أو هالك أو فساد أتخريها
 الفقراء على اإلعفاق فمثالً . لقضائها ابإلعفاق تقوم وحينئذ مال، يوجد

 اءسو  له اإلعفاق جيب مما فإعه اجلهاد، على واإلعفاق السبيل، وابن واملساكني
 يف صرفه وجبًا موجود املال كا  فإ . يوجد مل أم مال املال بيت يف وجد

 اقرتضت الصرف أتخري من مفسدة خيف فإ  ،اً موجود يكن مل وإ  احلال،
 مث املال جيم  حىت يؤخر مفسدة خيف مل وإ  احلال، يف لصرفه املال الدولة
 ومعلمني تابك من املوظفني ورواتب اجلند أرزاق ومثالً . ملستحقيه يعطى
 مال وجد سواء له ابإلعفاق القيام جيب ما هذا فإ  ذلك، شاكل وما وقضاة

 يكن مل وإ  احلال، يف صرفه وجب املال وجد فإ  يوجد، مل أم املال بيت يف
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 لصرفه املال الدولة اقرتضت الصرف أتخري من مفسدة خيف فإ اً موجود املال
 جيم  حىت يؤخر مفسدة خيف مل وإ  املسلمني، من جتمعه لبينما احلال يف

 أو والزلزال، والطوفا  كاجملاعة الطارئة احلوادث ومثالً . ملستحقيه يعطى مث املال
 مل أم املال بيت يف مال وجد سواء له اإلعفاق جيب ما هذا فإ  عدو، هجوم
اً موجود يكن مل وإ  احلال يف صرفه وجب مال املال بيت يف كا  فإ  يوجد،
 .احلال يف بصرفه وتقوم املال تقرتض أ  الدولة على وجب الضرر وخيف

 فال عداها ما أما هبا، للقيام الدولة فيها تقرتض وأمثاهلا احلاالت هذه
 واملستشفيات املدارس وبناء واملياه كالطرقات العمراعية املشاري  فمثالً . تقرتض

 أعه إال .أجلها من الدولة تقرتض ال فإهنا العمراعية األمور من ذلك شاكل وما
 فرضت مال املال بيت يف يكن ومل وجودها عدم من ضرر األمة ينال كا  إ 

 وقامتًا جرب  وحصلتها املشاري  هذه أجل من املسلمني على ضرائب الدولة
 كفتح وجودها عدم من ضرر األمة ينال ال كا  وإ . قامتهاأو  عليها ابإلعفاق

 ساد غريه وجود  م اث ، مستشفى فتح أو غريها وجود م  اثعية طريق
 هبذه قامت مال الدولة لدى كا  إ  فإعه به، االكتفاء ميكن للحاجة،
 ومن أجلها، من ضرائب تفرض أ  يصح ال مال لديها يكن مل وإ  املشاري ،

 كاملشاري  اإلعتاجية واملشاري . أجلها من تقرتض أ  يصح ال أوىل ابب
 جيوز فال أجله، من ةالدول تقرتض مما هي فليست بسواء، سواء العمراعية
 من ضرر األمة ينال مما كاعت إ  أعه إالاً. مطلق هبا القيام أجل من االقرتاض

 ال مما كاعت إ  أما. هبا وقامت الناس على ضرائب فرضت وجودها، عدم
 تفرض ال فإعه احلديد استخراج كمصن  وجودها عدم من ضرر األمة ينال

 يف الدولة وبني األفراد بنياً فرق اكهن أ  يالحظ أ  وينبغي. أجلها من ضرائب
  فالرسول. احلديث بنص االقرتاض الشرع له أابح فالفرد. القرض أحكام
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رَ  ِإنَّ »: وقال اقرتض  االقرتاض له مباح مسلم فكل. «َقَضاءا  َأْحَسنُـُهمْ  النَّاسِ  َخيـْ
 ويبقى فقط القرض ذلك فيمن  ضرر إىل القروض هذه من قرض يوصل أ  إال

 املال بيت حقوق عنّي  قد الشرع فإ  الدولة أما. مباح أعه قرتاضاال حكم
 يتعنّي  ومل املسلمو  استحقه مال فكل. املال بيت على اليت احلقوق وعنّي 
 مصاحل يف صرفه وجب حق وكل املال، بيت حقوق من فهو منهم مالكه

 الشرع عّينها قد الدولة واردات أ  أي املال، بيت على حق فهو املسلمني
 عص مبوجب املسلمو  استحقه قد مال كل وهو املال بيت واردات عيينهبت

. الدولة واردات من أي املال بيت واردات من فهو منهم مالكه يعنّي  ومل شرعي
 يعنّي  ومل املسلمو  يستحقها اليت ابألموال جاءت اليت النصوص وبتتب 

 واخلراج، زية،واجل كله، الفيء: هي موارد أربعة أهنا يتبني منهم هلا املستحق
 سواءًا دائمي تؤخذ أ  وجيب املسلمو  يستحقها األموال فهذه. الركاز ومخس
 حتصيلها بوجوب جاءت النصوص أل  تكن مل أم هلا حاجة هناك أكاعت
 حق وكل. واجتهاده اإلمام رأي على موقوف مصرفها األموال وهذهاً. دائم

 هذه على حق أي لاملا بيت على حق فهو املسلمني مصاحل يف صرفه وجب
 على أي املال بيت على جيب مما املسلمني مصاحل يف صرفه جيب فما األموال،
 بيت لواردات العريض اخلط هو فهذا. الواردات هذه من يصرف إمنا الدولة
 .الدولة على الواجبة املال بيت وعفقات للدولة الواجبة املال

 حقوق من يسل فإعه مالكه الشرع وعني املسلمو  استحقه مال وكل
 له يكو  إمنا املال وبيت. له مالكني الشرع عينهم من حقوق من بل املال بيت
 اإلمام برأي ولكن له، مالكني الشرع عينهم من إىل ليصرف حرز جمرد

 مصاحل على ينفق وال الدولة واردات من يعترب ال وهذا. هلم ابلنسبة واجتهاده
 يف مالكها عني الشرع فإ  كاةكالز  وذلك مالكه، عني الشرع أل  املسلمني،
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 من تؤخذ أ  يصح فال منها، تؤخذ اليت األموال عني كما الثماعية األصناف
 غري يف تصرف أ  يصح وال منها، ابألخذ النص جاء اليت األموال غري

 .إليها للصرف الشرع عينها اليت اجلهات
 وال املال، جباية يف التصرف مطلقة ليست الدولة أ  يتبني هذا ومن

 الشرع حدد قد مقيدة هي بل الرعية، مصاحل على الصرف يف التصرف مطلقة
 على الصرف وحدد واضحة، صرحية عصوص يف املال لبيت مستحق هو ما

 وإ  صرف، فيه وجد فإ  املال، لبيت املستحق املال هذا من املسلمني مصاحل
 .يصرف مل فيه يوجد مل

 ومخس واخلراج والفيء زيةاجل أدلة يف واضح ذلك فإ  الواردات أدلة أما
 جيعل مل الشرع فإ  منها إال املسلمني مصاحل على يصرف ال أعه وأما. الركاز
 إال الصرف يتأتى فال األربعة، هبذه موارده فحصر املال، لبيتًا حقوق غريها
 الرعية مصاحل على وتصرف الناس من ضرائب جتيب الدولة  إ يقال وال. منها

 جتيب أ  للدولة حيل ال ألعه ذلك يقال ال األموال، ذهه غري من الصرف فيتأتى
 مل الشرع أل . املال بيت على وجب ما على للصرف ضرائب املسلمني من

اً مستحق املال بيت جيعل فلم املال، بيت موارد مناً مورد الضرائب جباية جيعل
 ماالً  الناس من أخذت قد الدولة تكو  جبيت فإذا. ضرائب املسلمني على
 اجلمارك ضرائب عن صريح هني ورد وألعه أخذه، هلا جييز شرعي دليل ريغ من
 ضريبة جييب من أي ،«َمْكسٍ  َصاِحبُ  اجْلَنَّةَ  َيْدُخلُ  اَل »:  الرسول قال إذ

 وآله عليه هللا صلى فقال ،اً عامًا حترمي املسلمني أموال حرم هللا وأل  اجلمارك،
 الدولة يشمل عام وهذا «نـَْفِسهِ  ِبِطيبِ  ِإال مٍ ُمْسلِ  اْمِرئٍ  َمالُ  َيَِل   اَل »: وسلم
 فتكو  املال بيت موارد إال يبق فلم. الضرائب جباية حتل ال هنا ومن. وغريها
 على يصرف مبا وفت فإ . املسلمني مصاحل على للصرف الوحيد املصدر هي
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 يف صرفه جيب ما كا  فإ  ينظر، تكف مل وإ  هبا، كا  املسلمني مصاحل
 مثل املسلمني على جيب وال املال بيت على جيب مما هو سلمنيامل مصاحل
 يوجد طريق فتح مثل أو تسديدها، على القادرين غري املدينني ديو  سداد
 وال شيء، املصاحل هلذه يصرف ال فإعه ذلك، شاكل وما للمرور، كاف غريها
 على جيب مما ألهنا أجلها من قروض أخذ حيل وال هلا، ضرائب جباية حيل
 مل وإ  هلا صرف وجد فإ . العدم دو  ابلوجود معترب فصرفها املال؛ تبي

 مصاحل يف صرفه جيب ما كا  وإ . يوجد حىت وتؤخر يصرف ال يوجد
 يف امللهوفني إغاثة ومثل الفقراء إطعام مثل املسلمني، على جيب مما املسلمني،

 ويصيب اعنه يغين غريها يوجد ال طريق فتح مثل أو والطوفا ، الزالزل مثل
 هي كما املسلمني على واجبة األمور هذه فإ  فتحها، عدم من ضرر األمة
 على ضرائب الدولة تفرض األحوال هذه مثل ففي. املال بيت على واجبة

 ما املسلمني من حصلت قد حينئذ وتكو . املصاحل هبذه للقيام املسلمني
 أخذت قد فتكو  السنَّة، أو الكتاب من عصوص مبوجب عليهم هللا أوجبه
 اليت األمور هذه ويف. السلطا  من أبمر ال هللا، من أمر مبوجب األموال منهم
 من الفساد خيف إذا أجلها من تقرتض أ  للدولة جيوز املسلمني، على جتب
 أجلها، من ضرائب حتصل أ  للدولة جيوز ألعه أجلها، من الصرف أتخري

 يف صرفه وجب ما أل  الضرائب، من وتسده الضرائب حساب على فتقرتض
 حال يف جيب مما وليس والعدم الوجود حال يف جيب مما هو األحوال هذه مثل

 مال يوجد مل وإذا له صرف املال بيت يف مال وجد إذا مما فهو. فقط الوجود
 يف به القيام جيب مما أي وابلقرض، ضرائب بفرض صرفه وجب املال بيت يف
 للدولة فيها جيوز اليت احلالة هي هفهذ. يوجد مل أو مال وجد إ  األحوال، كل
 يوجد مل وإ  صرف مال وجد إ  تقرتض، أ  جيوز ال عداها وما تقرتض، أ 



 188 

 فالفرد. القروض أخذ يف والفرد الدولة بني الفرق هو وهذا. يصرف مل مال
 هلا فمباح الدولة وأما ضرر، إىل يوصل معني قرض يف إال االقرتاض له مباح

 املصلحة وكاعت مال املال بيت يف يوجد مل إذا وهي ةواحد حالة يف االقرتاض
 من الفساد خيشى وكا  املسلمني على جيب مما ألجلها االقرتاض املراد

 هلا جيوز ال عداها وما تقرتض، أ  للدولة جيوز فقط احلالة هذه ففي أتخريها،
 الذي القرض أمااً. مطلق للدولة ابلنسبة القرض حكم هذااً. مطلق تقرتض أ 
 للدولة الشرع أجاز مصلحة أجل من كا  ولو حىت حرام فإعه ضرر إىل صليو 

 عليها ينطبق الضرر، حال أي احلال، هذه يف ألعه أجلها، من االقرتاض
 ذلك حيرم الضرر، فيه حتقق إذا املباح أفراد من فرد )كل: الشرعية القاعدة
 املسلمني، على بجي مما ليست العمراعية واملشاري  (اً مباح الشيء ويبقى الفرد،
 يف وجد فإ  الدولة، على جيب مما أي وحده، املال بيت على جيب مما هي بل

 دو  ابلوجود معترب وجوهبا أل . يصرف ال وإال عليها، صرف مال املال بيت
 من وال الداخل من ال أجلها، من تقرتض أ  للدولة جيوز ال ولذلك. العدم

 تفعله ما فإ  هذا، على وبناء. ررض أي القرض هذا يف يوجد مل ولو اخلارج،
 األجنبية الدول من قروض أخذ من اإلسالمي العامل يف القائمة احلكومات

 مما أكاعت سواء ،اً شرع جيوز ال إعتاجية، مشاري  أو عمراعية مشاري  إلقامة
 مما ليس هذا أل  ضرر، يناهلا ال مما أو وجودها عدم من ضرر األمة ينال

 يدرك أ  ميكن هنا ومن. ينتظر ال مما ليس ألعه ،أجله من الدولة تقرتض
 ابلثورة القيام متويل جيري كيف أخرى بعبارة أو اإلعتاجية، املشاري  متول كيف

 .اآلالت مصاع  إلقامة املبادرة أي الصناعية،
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  اإلنتاجية املشاريع َتويل طريقة
 هل ي املشار  هذه يف ينظر أ  هي اإلعتاجية املشاري  لتمويل والطريقة

 حيصل ال مما كاعت فإ  ال؟ أم هبا القيام عدم من ضرر لألمة حيصل مما هي
 املال بيت يف مال هناك كا  إذا يبحث فإعه هبا، القيام عدم من ضرر لألمة
 تؤجل يوجد مل وإ  منه، عليها ينفق وجد فإ . الضرورية احلاجات عن فاضل
 هبذه القيام عدم كا  إذا أما. مال املال بيت يف يوجد أ  إىل املشاري  هذه

 اإلسالم، بالد يف اآل  احلال هي كما ابألمة الضرر يوق  اإلعتاجية املشاري 
 معتمدة اإلسالمية البالد جيعل املسلمني لدى اآلالت مصاع  وجود عدم فإ 
 ضرر وهذا هبا مربوطة وجيعلها الكافرة، الدول على تسلحها ويف صناعاهتا يف
 علىًا فرض صار اآلالت مصاع  إجياد فإ  كولذل. األضرار أفظ  من

 فرض الضرر وإزالة إبقامتها، إال املسلمني عن يزال ال الضرر أل  املسلمني،
 املصاع  هذه إبجياد تقوم أ  الدولة على فيجب. األمة على وفرض الدولة على
 أ  وجب املال بيت يف مال لديها وجد فإ  يوجد مل أم مال لديها وجد سواء

 على ضرائب فرضت لديها يوجد مل وإ  املشاري ، هذه إقامة على منه تصرف
 .الضرر يزيل الذي الوجه على املشاري  هذه إلقامة يكفي بقدر املسلمني

 يلزم ما الدولة تنظر أ  هي اإلعتاجية املشاري  لتمويل الطريقة فإ  وهلذا
 رمقدا ملعرفة املشاري  هذه بدراسة تقوم مث اآلالت، مصاع  من لألمة

 وجتمعها املشاري  هبذه القيام أجل من األمة على ضرائب تفرض مث تكاليفها،
. املشاري  متول وبذلك الصناعية، الثورة إلحداث كافية ومبقادير ،اً جرب  منها

 األجنبية ابلدول ابالتصال الدولة تقوم أ  من ماع  الًا فور  ابلعمل وللمباشرة
 استرياد تعين اليت االئتماعية التسهيالت على للحصول الكربى وابلشركات

 أ  على مؤجل، بثمن اإلعتاجية للمشاري  الالزمة واملواد واألدوات اآلالت
 هبا والسري ابملشاري  البدء على يساعد وهذا راب، مبعاملة ال بي  مبعاملة يكو 
 املشاري  هبذه للقيام للدولة الوحيدة الطريقة هي هذه. الضرائب مج  يتم لبينما
 .غريها طريقة هلا وليس



 190 

 اإلَّنائية امليزانية سخافة

 وميزاعية إمنائية ميزاعية عمل من احلكومات بعض تفعله ما السخف ومن
 كاملشاري  اإلعتاجية واملشاري  واحدة، ميزاعية هلا الدولة فإ . للدولة عادية

 ميزاعية يف وحدها تفرد أ  يصح فال الدولة، ميزاعية أبواب من ابب العمراعية
 ميزاعيات حتت ال واحدة ميزاعية حتت تندرج كلها الدولة مصاحل  أل خاصة
 تسميها منفردة ميزاعية احلكومات هذه تض  أ ًا غريب كا  ولذلك. متعددة
 هذه ولعل. الريبة يبعث بل التساؤل يبعث وهو االقتصادي، اإلمناء ميزاعية
 إال الدول طيهاتع ال األجنبية والقروض األجنبية، القروض على تعتمد امليزاعية
 ختصص اليت األبواب وعلى امليزاعية إعفاق على تشرف أ  أقلها بشروط
 ميزاعية عن منفردة اإلمناء ميزاعية وضعت ذلك أجل من يكو  فرمبا ألجلها،
 الدول تنشئه كاعت الذي الدين صندوق يشبه فإعه هذا صح وإذا. الدولة

 فرعسا الحتاللًا سبب وكا  وىلاأل العاملية احلرب قبل وتوعس مصر يف األوروبية
 يظهر حني ينشأ كا  الصندوق ذلك أ  إال. ملصر إجنلرتا واحتالل لتوعس
 ينشأ فإعه األصح على الصندوق هذا أو امليزاعية هذه أما السداد، عن العجز
 الدولة على والنفوذ السيطرة فرض إىل الطريق لرتسم القرض إعطاء قبل

 يكو  فإعه هذا صح فإذا. األمر أول من ريقالط له فرتسم بيقني، املقرتضة
 .هلا خياعة بل لألمة خديعة الشكل هذا على اإلمناء ميزاعية وض 
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 اْلارجية األسواق إَياد

 البالد، ثروة تزيد اليت األمور أهم من هو اإلعتاج تصريف أ  شك ال
 لالدو  بعض إ  بل ملنتجاهتا أسواق إبجيادًا وحديثًا قدمي الدول عنيت وهلذا
 ومن. إلعتاجها أسواق وإجياد اخلارجية جتارهتا محاية طريق عن عظمتها قامت
 أعه إال. البالد إلعتاج خارجية أسواق إجياد على العمل من بد ال كا  هنا

 إجياد من غاية وحده ليس اإلعتاج لتصريف األسواق إجياد أ  يعلم أ  جيب
 هامة أخرى هدافأ جباعبه وتوجد األهداف، من هدف هو وإمنا األسواق،

 للثورة يلزم ما لشراء لنا الالزمة الصعبة العملة على احلصول وهيًا أيض
 تقوم هذا على وبناء الصناعية للثورة تلزم بضائ  على واحلصول الصناعية،

 أساس على وليس صناعي، جتاري أساس على اخلارجية األسواق إجياد سياسة
 كوعه حيث من بلد أي م  التجاري ابمليزا ًا كثري  يهتم ال وهلذا. فقط جتاري

 البلدا  من لبلد صادراتنا تكو  أب  يهتم ال أي لصاحلنا، ليس أم لصاحلنا
 فتكو  لصاحلنا البلد م  التجاري امليزا  جنعل أ  جيوز بل منه، لوارداتنا معادلة

 وارداتنا فتكو  صاحلنا لغري جنعله أ  وجيوز منه، وارداتنا من أكثر له صادراتنا
 ابمليزا  يهتم ال وكذلك. مصلحتنا يف عراه ما عفعل له، صادراتنا من أكثر منه

 من أكثر صادراتنا تكو  أ  املهم من ليس أي البلدا  مجي  م  العام التجاري
 جتعل أ  وجيوز كذلك جنعلها أ  جيوز بل هلا، معادلة تكو  أ  وال وارداتنا
 الواردات، م  الصادرات معادلةًا مطلق املهم فليس. صادراتنا من أكثر وارداتنا

 فيها كا  سواء صناعية جتارية اخلارجية التجارة سياسة تكو  أ  املهم بل
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 يكو  أ اً جد املهم من ليس وكذلك. صاحلنا لغري أم لصاحلنا التجاري امليزا 
 مثن من البالد ثروة من خيرج ما أ  مبعىن لصاحلنا، أو متعادالً  احلسايب امليزا 

 وعفقات الدعاية، وعفقات الدعوة، محلة وتعويضات تعليم، اتوعفق بضائ ،
 من البالد يدخل ملا معادالً  يكو  ذلك وغري خارجية، وإعاانت السفارات،

 يكو  أ  وجيوز معادالً  يكو  أ  فيجوز ،اً مهم ليس هذا كذلك. ثروة
 وال جتاري، أساس على يسري ال ألعه. صاحلنا لغري يكو  أ  وجيوز لصاحلنا

. الناس بني اهلدى لنشر رسالة محل أساس على بل اقتصادي، أساس على
 ال للبالد واألشخاص األموال ودخول البالد، من واألشخاص األموال فخروج

 أساس على البالد رعااي من كاعوا إ  بل اقتصادي، أو جتاري أساس على يبىن
 ةالدول سياسة حسب البالد رعااي غري من كاعوا وإ  املطلقة، اإلابحة
 التجارة يف احلسايب للميزا  وال التجاري للميزا  دخل ال هنا ومن. اخلارجية
 أساس على فقط يبىن بل البالد، إعتاج لتصريف أسواق إجياد يف أي اخلارجية،

 .الدعوة مصلحة وهو األول األساس اعتبار بعد صناعي، جتاري
 لاحلصو  إىل منه يهدف األسواق إجياد أ  أي كذلك األمر دام وما

 تصريف جاعب إىل الصناعية للثورة يلزم ما على واحلصول الصعبة العملة على
 التجارية االتفاقيات معها ععقد اليت البلدا  خنتار أ  جيب فإعه البالد، إعتاج
 يف الفائدة هي ما فمثالً . فيها أسواق إلجياد خارجي بلد كل م  يسعى فال
 أو قربص، أو. اليوان  وأ سباعياإ أو سويسرا م  جتارية اتفاقيات عقد

 تصريف فيها وجد إ  فإعه البلدا ، من شاكلها ما أو كوراي أو غواي،و ر و أ
 العملة من يلزمنا ما فيها وليس الصناعية، للثورة يلزم ما فيها فليس بضاعة
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 االتفاقيات عقد جتنب فيجب. اخلارج يف هلا قيمة ال عمالهتا أل  الصعبة،
 تصريف فيها اليت للبلدا ًا دائم يسعى وأ  البالد، هذه مثل م  التجارية
 إمكاعية أو لنا، الالزمة الصعبة العملة على احلصول إمكاعية وفيها بضاعة
 أملاعيا مثل عن يبحث فمثالً . الصناعية للثورة يلزمنا ما على احلصول

 وما يةمريكاأل املتحدة والوالايت وفرعسا وإجنلرتا وروسيا وتشيكوسلوفاكيا
 صعبة عمالت فيها ويوجد بضاعة تصريف فيها يوجد ألعه لبلدا ا من شاهبها
 أي من بضاعة على هبما احلصول ميكن والدوالر اإلسرتليين هفاجلني. لنا الزمة
 تنار لثو  يلزم ما على احلصول إمكاعية فيها ويوجد العامل، يف النقدية لقوهتما بلد

 ويوجد فنيني، وعمال الثقيلة اهلندسة يف وخرباء اآلالت مصاع  من الصناعية
 وعلوم وطب هندسة من لبالدان الالزم التعليم لتلقي أبنائنا إرسال إمكاعية فيها
 االتفاقيات معها وتعقد الوفود، هلا ترسل البالد هذه فمثل. ذلك وغري

 بالد يف يوزع ال حىت منها لناًا عفع ابألكثر أو هبا االتصال وحيصر التجارية،
 .رجوةامل الفائدة فتضي  كثرية

 خيالف جتارتنا يف عليه عسري الذي األساس أ  يالحظ أ  ينبغي أعه غري
 منشأ أساس على تسري كلها فالدول. الدول ابقي عليه تسري الذي األساس
 التاجر رعوية أساس على عسري وحنن التاجر، موطن أساس على ال البضاعة
 عقد دعن هذا يالحظ أ  بد ال وهلذا. البضاعة منشأ أساس على وليس

 قيمته ما هلا عصدر أ  تشيكوسلوفاكيا م  اتفاقية عقدان لو فمثالً . االتفاقيات
 مثل فإ  لرية، مليو  عشر مخسة قيمته ما منها عستورد وأ  لرية، ماليني عشرة
 وهو عليه عسري الذي األساس على تنطبق ال الوجه هذا على االتفاقية هذه



 194 

 يشرتوا أ  هلم مباح رعاايان من ارانجت فإ . البضاعة منشأ وليس التاجر رعوية
 فتمضي كندا من يشرتوا أ  وأربح هلم أوفر جيدو  وقد يريدو ، بلد أي من
 جتارهم، م  احلال وكذلك ،اً شيئ تشيكوسلوفاكيا من عستورد ومل االتفاقية مدة
 للبي  جتاران يذهب ال قد هعفس الوقت ويف شيء، بضاعتنا من يلزمهم ال قد
 مدة متضي وحينئذ منها، أحسن غريها أسواق لوجود كياتشيكوسلوفا  يف

 االتفاقية هذه مثل تكو  وعليهاً. شيئ لتشيكوسلوفاكيا عصدّ ر أ  دو  االتفاقية
 منشأ أساس على الدول م  االتفاقيات تعقد ال وهلذا. هلا قيمة والًا عبث

 فتعقد. املال ورعوية األشخاص رعوية أساس على تعقد وإمنا البضاعة،
 ودخول رعاايان بدخول يسمح أ  على مثالً  تشيكوسلوفاكيا م  التفاقيةا

 مجركية رسوم منهم تؤخذ ال وأ  مثالً  سنة مدة تشيكوسلوفاكيا إىل أمواهلم
 أمواهلم ودخول تشيكوسلوفاكيا رعااي بدخول يسمح وأ  املدة، هذه خالل
 كذا ةكمي بدخول يسمح أ  أو مجركية، رسوم منهم تؤخذ ال وأ  سنة مدة
 قدرها مجركية برسوم كذا مدة خالل للبالد تشيكوسلوفاكيا رعااي أموال من

 خالل لتشيكوسلوفاكيا رعاايان أموال من كذا كمية بدخول يسمح وأ  كذا،
. االتفاقيات عقد جيري الوجه هذا فعلى. كذا قدرها مجركية برسوم كذا مدة

 أموال أمام الطريق ولفتح جتاران أمام الطريق لفتح التجارية االتفاقية فتكو 
 التصدير إلابحة اتفاقيات هي مث. فقط للبضائ  هي وليست رعاايان،

 االتفاق أ  هو بينهما والفرق. واالسترياد التصدير إلجياب وليس واالسترياد
 عصدرها، اليت والكمية عستوردها اليت الكمية حيدد البضاعة منشأ أساس على
 الكمية عستورد مل إذا فإعه ولذلك السترياد،وا للتصدير اإلجياب يستلزم وهذا
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 ولكن التجارية، العالقات تعكري إىل أدى ورمبا الدولة تلك من عفور حيصل
 بني ابلتنقل ولألموال لألشخاص يسمح التاجر رعوية أساس على االتفاق
 املدة هذه خالل استرياد أو تصدير حيصل مل فإذا. اإلابحة يعين وهذا البلدين،

 .إبجياب وليس إابحة االتفاق أل  الدولتني بني شيء صلحي ال فإعه
 وهو. التجارية االتفاقيات عليه تقوم أ  جيب الذي األساس هو هذا

 واحلصول بضاعتنا تصريف فيها جند اليت البلدا  يف جتاران أمام الطريق فتح
 أمام الطريق وفتح. الصناعية للثورة يلزمنا ما على واحلصول الصعبة العملة على
 أل  بضاعتنا، أمام الطريق فتح وليس اخلارجية التجارة ينشط الذي هو جتاران

. وحدها البضاعة وليس البضاعة مالكو التجار به يقوم إمنا التجاري النشاط
 يوجد الذي من ولكنًا أسواق هلا يوجد البضاعة أمام الطريق فتح أ  صحيح
 إ  ععم هلا؟ عةالبضا صاحب تويل أم فقط البضاعة إرسال أهو األسواق
 تصدر اليت البالد أهل من عنها وكالء الشركات فيها تقيم الرأمسالية البلدا 
 غري منًا أسواق هلا أوجد قد البضاعة أمام الطريق فتح فيكو  بضائعها إليها

 سلم إذا الوكيل فإ . عظري فرض هذا ولكن التاجر أمام الطريق لفتح حاجة
 إىل االطمئنا  يتأتى ال ورؤيته له وزايرة هاصاحب من مراقبة دو  وحده البضاعة
 مبباشرة إال التجارة إىل واطمئنا  جتاري ربح حيصل أ  ميكن ال وهلذا التجارة
 البضاعة، وليس التاجر االتفاقيات أساس يكو  أ  بد ال وهلذا. هلا صاحبها

 تكو  وأ  التاجر، يصحبها مل لو حىت وحدها البضاعة أمام اجملال يفسح وأ 
 استرياد وجوب وليس والبضاعة التجار وخروج بدخول للسماح تفاقياتاال

 هطريق إعتاجنا أمام األسواق فتح فإ  حال أي وعلى. معينة كمية وتصدير
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 وبضاعة صعبة عملة لنا وفيها سوق، فيها لتجارتنا اليت البلدا  عن البحث
 أساس لىع ال التجار أساس على اتفاقيات عقد مث الصناعية، لثورتنا الزمة
. البلدين بني ابلتنقل والبضاعة للتجار للسماح تكو  وأ . البضاعة منشأ
 .الثروة تنمية أعمال من هام عمل حيصل وهبذا

 االقتصادية السياسة هي فتلك العملي، االقتصاد حبث يتم وبذلك
 زايدة حتقق تعبريهم حد على أو البالد ثروة تزيد اليت األمور هي وهذه. املثلى
 ليلمسوا املسلمني يدي بني عضعها الذي الوقت يف وإان. ألهليا الدخل
 هلم احلاد احلافز جيعلوا أل  عدعوهم فإان العملية، اإلسالم معاجلات أبيديهم
 االقتصاد أحكام عنه تنبثق أساس دو  فإعه اإلسالمية العقيدة هو لالقتصاد

 فاحلافز. قتصاداال يف تقدم أي حيصل ال البالد ثروة زايدة أفكار عليه ىنوتب
 يوجد وال النهضة، يف األساس هو كما املادي التقدم يف األساس هو احلاد
 العقيدة هي وحدها تعترب اليت العقيدة سيما وال العقيدة من أعظم حاد حافز

 .اإلسالمية العقيدة وهي أال الصحيحة
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